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FORORD.

Jllaaske vil en og anden Læser opkaste det Spørgs-

maal, hvorfor jeg ikke har benyttet utrykte engelske

Kilder ved Fremstillingen af Begivenhederne i 1807.

Jeg skal derfor anføre, at jeg ogsaa har stræbt at drage

saadanne ind under mine Studier. Da jeg ikke selv

kunde komme til London, paatog Attaché ved vort Ge-

sandtskab i England , Hr. C. C. A. Gosch sig velvillig at

prøve paa at faa Adgang til det engelske Udenrigsmini-

steriums Arkiv for der at gjøre Uddrag af Aktstykker,

som kunde have Værd for mig. Men han var ikke saa

heldig at faa Tilladelse til at bruge disse.

Jeg haaber imidlertid, at man trods dette vil finde,

at jeg har havt et tilstrækkeligt Grundlag for min Op-

fattelse af Forholdet imellem Danmark-Norge og Eng-

land i Aaret 1807. Dels er en Række Depescher, som

den engelske Gesandt i Kjøbenhavn, Garlike, har hjem-

sendt i Vinteren 1806—1807, aftrykt i Hansards Sam-

ling: The parliamentary debates from the year

1803 to the present time, 10de Bind, dels inde-

holde de svenske Diplomaters Depescher fra Kjøben-

havn, der ere affattede i Sommeren 1807, saadanne

Meddelelser om Garlikes Udtalelser angaaende den

dansk-norske Regerings PoHtik, at de i Forening med,

hvad der ad anden Vej vides om denne Diplomats Syn

paa Danmark-Norges Forhold til England, gjøre det

muligt at drage sikre Slutninger om, i hvilken Aand
hans Indberetninger have været affattede.

12te Oktober 1875.

E. Holm.
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Tredje Bog.

(1801—1806.)

Danmark - Norges Stilling til de politiske Forviklinger paa

Fastlandet fra det væbnede Neutralitetsforbunds Ophør indtil

Udbruddet af den engelsk-franske Krig 1803.

JJegivenhederne i 1801 og i 1807 ere for den dansk-

norske Stats Vedkommende Hovedpunkterne i det Tids-

rum, hvorom dette Skrift drejer sig. Efter at Neutralitets-

forbundet var opløst, fængsles Opmærksomheden stærkest

ved at følge, hvorledes det efterhaanden trækker mere

og mere sammen til den ITlykke . der rammer vort

Fædreland sex Aar senere. Danmarks Stilhng er i

disse Aar ikke ulig den Fanges, om hvem man for-

tæller, at hans Fængsels Vægge hver Dag nærmede sig

ham stærkere, indtil han tilsidst blev kvalt ved dem.

Først var der dog et Slags Pusterum, om end Tiden

var fuld af Spænding.

Samtidig med at Neutralitetsforbundet helt ophørte,

var ikke blot den engelsk-franske Krig standset ved

Fredspræliminærerne i London (1ste Oktober 1801)

;

men der var ogsaa sluttet en formelig Fred mellem

Frankrig og Rusland, hvilke Magter, trods den gjensidige

Tilnærmelse i Kejser Povls sidste Tid, ikke tidligere

havde sluttet en saadan. Frankrig fik fremdeles Fred
Holm : Danmark-Norge fra 1791-1807 II. 1



2 Tredje Bog. Første Afsnit. 1801-1802.

med Portugal og Tyrkiet, og Præliminærerne i London
afløstes af den endelige Fred i Amiens (25de Marts

1802).

Det var for den dansk-norske Regering, som for

alle andre Regeringer, i den nærmest følgende Tid af

størst Vigtiglied at jfølge Bonapartes Politik. Den fast-

holdt sin Overbevisning om, at han havde gjort Frank-

rig og Europa en Velgjerning ved at styrte Direktoriet

og standse Revolutionen, og den frygtede med Hensyn
til hans Stilling i Frankrig kun for, at han ved at gaa

for rask frem, skulde give sin Magt for liden Fasthed ^),

Men den saa tillige med stor Uro paa, hvor lidt Freden

i Europa var bleven sikret ved de sidste Fredslutninger,

og det navnlig som en Følge af Bonapartes Herskesyge,

Der fattedes allerede saare lidet i, at Fredsprælimi-

nærerne imellem England og Frankrig aldrig vare blevne

til en endehg Fred, og næppe var denne sluttet, førend

nye Forviklinger begyndte. Stridige Handelsinteresser

satte snart ondt Blod paa begge Sider af Kanalen, og

da franske Emigranter i engelske Blade rettede fanatiske

Angreb imod Bonaparte, fremkaldte det en grænseløs

Ophidselse hos ham, som skaffede sig Luft, idet han

lod den officielle franske Presse komme med voldsomme

Fornærmelser imod England og dets Regering. Hele

Europa saa snart, at Freden kun var usikker imellem

de tvende Modstandere, der begge havde været sejrrige

og begge vare hensynsløse og ubøjehge. Samtidig her-

med fulgte Bonaparte baade i Schweitz og i Italien en

anmassende og egenmægtig Politik. Forholdet imellem

Fastlandsmagterne var ikke et saadant, at han af Hen-

syn til dem skulde holde sin Ærgjerrighed i Tømme.
Preussen og Østerrig hadede hinanden, og Rusland

svingede fra det ene politiske System til det andet. I

dette absolutistiske Land, saa fuldt som i nogen konsti-

tutionel Stat, afliang i denne Tid Politiken af den Mi-

*) Depesche (naturligvis chifreret) til Paris af 1ste Juni 1802.



1801-1802. Europas Stilling efter Freden i Amiens. 3

nister, der i Øjeblikket ledede den udenrigske Styrelse.

Efter at Panins „Anglomani" havde drevet Kejser

Alexander stærkt over til England, fandt et Ministerskifte

Sted i Efteraaret 1801, og de to Mænd, som nu fi'k

den overvejende Indflydelse paa Udenrigspolitiken, Fyrst

Kourakin og Kotschubey, mente, at Rusland vilde have

Fordel af at nærme sig til Frankrig.

Størst Betydning havde det for Regeringen i Kjø-

benhavn at følge den franske Fastlandspolitik ved den

netop nu forestaaende Omordning af det tyske Rige.

Den tyske Kejser havde ved Freden med Frankrig i

Luneville ikke blot i sit eget, men ogsaa i Rigets Navn,

afstaaet Frankrig de tyske Lande Vest for Rhinen.

Han havde fremdeles i Rigets Navn maattet love, at, i

Henhold til de paa Kongressen i Rastadt ^) opstillede

Grundsætninger, skulde de Rigsfyrster, som havde

mistet Land paa venstre Rhinbred, holdes skadesløse i

Riget i Følge en Ordning, som siden nænnere vilde

blive fastsat. Ogsaa Storhertugen af Toscana, Hertugen

af Modena og den tidligere hollandske Arvestatholder

skulde i Tyskland, Øst for Rhinen, have Vederlag for,

hvad de havde tabt. Skjønt Kejseren ikke havde havt

Ret til at slutte denne Fred i Rigets Navn, kunde de

tyske RigsfjTster ikke tænke paa at styrte den over

Ende, og Rigsdagen i Regensburg stadfæstede den snart.

Desto langsommere gik det med det usigelig vanskelige

Arbejde, at ordne Erstatningsspørgsmaalet. Vi kunne

kun nævne, at Rigsdagen tilsidst (2den Oktober 1801)

vedtog at overlade den nærmere Afgjørelse til en saa-

kaldet Rigsdagsdeputation, i hvilken otte af de større

tydske Fyrster vare repræsenterede.

Ingen kunde være i Tvivl om, at Afgjørelsen

af det hele Spørgsmaal først og fremmest laa i Frank-

rigs Hænder. Det dødehge Fjendskab imellem Østerrig

og Preussen, det uendelige Antal af modsatte Interesser,

1) Se 1ste Bind, S. 210.

1*



4 Tredje Bog. Første Afsnit. 1802.

den forargelige ffigen hos næsten alle Rigsfyrster

efter at nytte Lejligheden til at vinde Land, og den

feberagtige, skjønt naturlige Lyst hos dem, der skulde

slagtes, til at gjøre, hvad de kunde, for at undgaa denne

Lod, Alt dette gjorde, at Øjnene vare henvendte paa

den store Magthaver i Paris, hans Udenrigsminister og

hans Gesandt i Regensburg. Tyske Fyrster og Stats-

mænd bøjede sig i Støvet for at vinde Talleyrands og

hans indflydelsesrige Sekretær Matthieu's Yndest, og de

lode ikke noget Middel uforsøgt, lige fra at kjæle for

Talleyrands Skjødehund til at betale hans Løfter om
Hjælp med klingende Mønt. Allevegne i Europa var

der Rygter i Gang om, hvilke Summer der gik i

Talleyrands og hans underordnede Embedsmænds rum-

melige Lommer.
Frankrigs Indflydelse forøgedes ved Ruslands Til-

nærmelse til det, og tre Dage efter den formelige Af-

slutning af Freden imellem de tvende store Riger

tilsagde de hinanden at ville virke i fuldstændig En-

drægtighed med Hensyn til Ordningen af Tysklands

Forhold. Den Interesse, Kejser Alexander paa Grund
af Familieforhold følte for Fyrsterne i Bajern, Wiirtem-

berg og Baden, stemmede fuldt med Frankrigs Ønske

om at stp'ke de sydtyske Mellemstater som et Parti

overfor Østerrig og Preussen. Men det var aabenbart,

at det ved en forenet fransk-russisk Indblanding vilde

blive den energiske Bonapartes Vilje, der kom til at

gjælde, medens Rusland indskrænkedes til at spille

Hjælperens underordnede Rolle.

Da det var Tanken, at Vederlaget til de skadelidte

Rigsfyrster skulde bringes til Veje ved Sækularisation

af de gejstlige Fyrstendømmer og Ophævelse af Rigs-

stædernes Frihed, var den dansk-norske Stats tyske

Landsdel Holsten ikke truet ved Omordningen af det

tyske Rige. Men Regeringen i Kjøbenhavn kunde paa

flere Maader vente Ulemper af Omordningen. Først og

fremmest var den truet af den Muhghed at kunne faa
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Preussen til Nabo. Det havde i den nærmest fore-

gaaende Tid været bekjendt nok, at Bonaparte under

Slutningen af Krigen med England gjentagne Gange

havde tilbudt Preussen Hannover. Dreyer havde derfor,

i Følge Ordre fra Regeringen, stærkt fremhævet for

Talleyrand, hvor farhgt det vilde være for Danmark at

faa denne erobrelystne Stat til Nabo, medens det maatte

ligge i Frankrigs egen Interesse, at England vedblev at

staa i Forbindelse med Hannover, hvorved det blev

nødt til at tage Hensyn til Fastlandsmagterne. Skulde

det endelig være Frankrigs faste Vilje at overlade

Preussen dette Land, maatte i det mindste Lauenburg

skilles derfra og overlades Danmark, hvis Sydgrænse

ellers paa en højst uheldig Maade vilde bUve fra to

Sider omsluttet af preussisk Land ^). Talleyrand, der

maatte indrømme, at Hannover var blevet tilbudt Preus-

sen, svarede med Godtkjøbsfraser om, at Danmark
kunde være forvisset om, at Bonaparte ikke vilde

samtykke i nogen Ordning, der var til Skade for dets

Tarv.

Denne Fare var falden bort ved Freden imellem

England og Frankrig; men den franske Politik viste sig

ikke i et mere beroligende Lys under Forhandlingerne

om det tyske Riges Omdannelse. Preussen var iblandt

de Stater, som havde mistet Land Vest for Rhinen, og,

skjønt det kun havde tabt 48 Kvadratmile med 127,000

Indbyggere, kunde man være vis paa, at det vilde stræbe

efter at vinde adskilligt mere som Vederlag. Bonaparte,

der langt hellere vilde begunstige Preussen end Østerrig,

var ingenlunde utilbøjelig til at gaa ind paa sKge Ønsker,

og han vilde helst lade det faa Vederlag i den nord-

ligste Del af Tyskland. Preussen skulde efter hans

Plan have sit Raaderum saa langt imod Nord, som
muligt, medens Mellemstaterne, over hvilke han kunde

') Depescher til Paris af 25de April og Iste August 1801, jvfr.

Depescher fra Berlin af 23de Juni og 25de Juli 1801.
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vente at faa Indflydelse, skulde strække sig som et

Bælte over til Schlesien. Den følgende Tids Historie

indtil vore Dage bar vist. hvor underordnet en Interesse

Forholdene i Østersølandene have havt for Frankrig i

Sammenligning med Vesttysklands eller Italiens. Den
Vanskelighed, Danmark i den nyeste Tid har havt ved

at vække Frankrigs Deltagelse, indtil det var for silde,

har sit Sidestykke i den Ligegyldighed, hvormed Bona-

parte i Aarhundredets første Aar saa paa dets Tarv^

At give Preussen Mecklenburg, medens dette Landskabs
Fyrster fik Erstatning længere imod Syd, syntes Bona-
parte at være et fint Skaktræk; men netop derved

rykkede Faren for at faa Preussen til Nabo Danmark
stærkt paa Livet. Deime Plan mødte imidlertid

bestemt Modstand hos de mecklenburgske F}Tster, og
den faldt derfor bort, saa meget mere som Kejser

Alexander ikke s}Tites om den.

Imidlertid gik Bonaparte frem med faste Skridt for

at faa de tyske Forhold ordnede efter sit Tykke. Ved
Traktater med Preussen og de vigtigste Mellemstater

sikrede han sig. at Flertallet i Rigsdagsdeputationen

vilde stemme, saaledes som han ønskede det, og efter

at han havde faaet Rusland til at gaa ind paa sin Plan.

satte han igjennem. at denne i sin endelige Form blev

vedtaget den 25de Februar 1803 af Deputationen. Den
24de Marts antog Rigsdagen i Regensburg Beslutningen, og

den 27de April ratificerede den tyske Kejser Alt, hvad der i

denne stod i Forbindelse med den territoriale Omord-
ning af Tyskland. At han nedlagde Veto imod nogle

af Forfatningsbestemmelseme, vedkommer os ikke.

Det er bekjendt. at det tyske Riges Omdannelse

ved denne Lejlighed har virket stærkt, dels til at

svække Østerrigs Indflydelse i Tyskland, dels til at

formindske Tallet af de mange Smaastater, hvoraf Riget

bestod. Den var det første store Skridt paa den Bane,

der omsider har ført til Tysklands Enhed under Preussens
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Styrelse. Eiiliver véd, hvad denne Udvikling har kostet

Danmark, og hin Omvæltning hører derfor med til de

verdenshistoriske Begivenheder, hvis Virkninger have

grebet stærkt ind i vort Fædrelands Skjæbne.

Under Forhandlingerne derom havde den dansk-

jiorske Konge som Hertug af Holsten kun kunnet lade

sin Gesandt afgive Stemme i Regensburg ved selve

Rigsdagens Vedtagelse af Rigsdeputationens Reces. I

Følge sin Stilling og Sjusmaade maatte Regeringen i

Kjøbenhavn opfatte denne Reces som et uhyggeligt

Aktstykke, der kun gik ud paa at „tilintetgjøre, ud-

plyndre eller svække ærværdige Medstænder, som Intet

havde forbrudt, saa vel som paa med den største Vil-

kaarlighed at ødelægge eller krænke de klareste og

bedst begrundede Rettigheder ^)". Men der var intet

andet at gjøre end at stemme med Flertallet. For

øvrigt havde Regeringen maattet stille sig selv i Rækken
af de mange Reklamanter 2), der dels i Paris, dels ved

Rigsdeputationen søgte at faa Enkeltheder ændrede

i Planen til Omordningen af de tyske Staters Land-

omraade. Er det end mindre interessante Forhold,

hvorom Talen var for Danmark-Norges Vedkommende,
kunne de dog ikke helt overspringes.

Det var lykkets Bremen, — som man sagde, for en

klækkelig Sum Penge, — i Paris at opnaa, at den

Told, der hidtil var bleven betalt paa Floden Weser
ved det Norden for Bremen liggende Elsfleth. skulde

bortfalde efter den nye Rigsordning. Da Elsfleth laa

paa Hertugen af Oldenburgs Grund, vilde denne F}Tste

lide et Tab. Som Vederlag derfor skulde han, der

tillige var Fyrstbiskop i Eutin eller det gamle Bispe-

') Depesche til Gesandten i Regensburg, Diede von Fiirsten-

stein, af 2.5de December 1802.

^) Den har ogsaa støttet flere Smaafyrster, der ønskede dens

Anbefaling, saaledes Greven af Bentheim Steinfurt (C 1 e r c q

:

recueil des traités de la France II [Paris 1864] S. 90).
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dømme Liibeck , have dette Landskab som arveligt

Fyrstendømme. Det erbekjendt, at efter Refonnationens

Sejr i Nordtyskland havde flere af de gamle Bispedømmer
beholdt en Forfatning, der mindede om deres tidligere

Stilling. Skjønt Overhovedet var en rent verdslig F}Tste,

vedblev han at føre Navn af Biskop eller Fyrstbiskop,

og der var stedse et Domkapitel eller Kollegium af

saakaldte Domlierrer, som uden at være Gejstlige

havde store Præbender, og hvem det paahvilede, naar

Fyrstbiskoppen var død, da at vælge en ny. Yed
Mageskiftet 1773 imellem Danmark og Holsten-Gottorp

var den daværende Fyrstbiskop af Liibeck Frederik

August bleven Hertug i Oldenburg og Delmenhorst.

Medens hans Søn, den afsindige Peter Frederik Vilhelm,

i de første Aa.r af det 19de Aarhundrede efter Navnet

var Hertug og FjTstbiskop, styredes baade Hertugdøm-

met og Bispedømmet af hans Fætter Peter Frederik

Ludvig. I Aaret 1799 havde Domkapitlet i Liibeck

med Danmark-Norges og Ruslands Samtykke tilsikret

denne, at hans Descendenter skulde have de tre nærmest

efter hinanden følgende Biskopspladser ^). Men i det

Sted fastsatte Planen for Omordningen af Rigsforholdene

i 1802, at Bispedømmet skulde gjøres til et arveligt

Fyrstendømme, hvorved ogsaa Domkapitlet vilde falde

bort.

Paa samme Tid var det Meningen, at, medens de

fleste af de gamle Rigsstæder skulde gaa glip af deres

friere Stilling og bruges som Æmne til Vederlag for

Fyrster, der havde mistet Land, skulde Hamburg og

Liibeck foruden nogle faa andre have fuld Uafhængig-

hed. Herved blev der givet Hamburg Raadighed over

de Rettigheder, det gamle Bremerdomkapitel havde

havt i Staden og dens Landomraade, og Liibeck flk paa

') Kohli: Handbuch einer Beschreibung des Herzog-
thums Oldenburg (Bremen 182.5) 2det Binds 2den Afde-

ling S. 100.
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samme Maade de Bygninger og Indtægter, det lubeckske

Kapitel havde havt indenfor Stadens Mure, foruden en

lille Landstrækuing ved Traves Udløb i Østersøen.

Den dansk-norske Regering ansaa sig paa flere

Maader for brøstholden ved disse Bestemmelser. Dens

Forhold til den oldenburgske Hertugfamilie var venska-

beUgt ^) ; men den mente, at den maatte søge at afværge

den Mulighed, at det sækulariserede Bispedømme, naar

engang den oldenburgske Hertugfamihe uddøde, kunde

gaa over til en Slægt eller komme i en Stilling, hvor-

ved den danske Konges Interesser kunde lide. En
Række Berøringer af forskjellig Natur imellem Holsten

og det midt i dette liggende Eutin kunde ikke undgaas.

Den ønskede derfor, at der skulde indrømmes den

danske KongefamiUe en Forret til at arve Eutin, saa-

fremt engang den oldenburgske Hertugfamihe uddøde '').

Endnu mindre kunde den være tjent med, at Dom-
kapitlerne bleve ophævede. Den dansk-norske Konge
havde fra gammel Tid Ret til at besætte Provstiet og

flere Præbender i det hamburgske Kapitel og et anseligt

Præbende iblandt de lubeckske. Blev der nu ved Op-

hævelsen af Domkapitlerne slaaet en Streg herover,

kunde Kongen med Føje kræve et Vederlag derfor.

Fremdeles havde Domkapitlet i Hamburg ejet tvende

Landsbyer paa holstensk Grund og havt Ret til at kræve

visse Indtægter af nogle andre Landsbyer i det Hol-

stenske, ligesom det lubeckske Domkapitel ejede ikke

mindre end 40 Landsbyer spredte omkring i Holsten,

hvorover det ikke havde andre Rettigheder end almindehge

Godsejere. Men hvorledes skulde disse Forhold ordnes,

naar Domkapitlernes Rettigheder gik over til Stæderne,

som fik fuld Souverænetet, eller naar de Landsbyer i Hol-

') Den afsindige Hertug Peter Frederik Vilhelm boede paa Slot-

tet i Ploen, og den dansk-norske Regering havde Tilsyn med
hans Hofholdning her.

*) Depesche til Petersborg af 28de Aug. 1802.
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sten, som havde tilhørt Domkapitlet i Liibeck, tildeltes

Hertugen af Oldenburg ^) ? I og for sig saa Regeringen

i Kjøbenhavn med Glæde, at Hamburg og Liibeck fik

Souverænetet isteden for. som den i nogen Tid havde

frygtet for, at se dem blive føjede til en anden Magts

Omraade 2). Men den dansk-norske Konge kunde som

holstensk Hertug ikke være tjent med, at denne Souve-

rænetet blev udstrakt over Ejendomme, der laa paa hol-

stensk Grund 3). Oven i Kjøbet harmede det Regerin-

gen, at Liibeck allerede i December 1802 , inden den

tyske Rigsdags endelige Beslutning var fattet, gjorde

sig til Herre over de af Domkapitlets Ejendomme, der

foreløbig vare tildelte det *). Hamburg stræbte paa

samme Tid meget imod dens Tarv at faa fastslaaet en

fuldstændig Neutralitet for de tyske Floder, særHg for

Elben, saaledes at det skulde være forbudt at stationere

væbnede Fartøjer paa disse Floder og at anlægge Fæst-

ningsværker paa deres Bredder. Der laa heri en Trusel

') Jvfr. Schoell: Histoire abregée des traités de paix
tom. VI. (Paris 1817). S. 443 ff.

-) I en tidligere omtalt Depesche af 25de April 1801, hvori Chr.

Bernstorff instruerer Dreyer om at gjøre Indsigelse imod, at

Preussen fik Hannover, udtaler han, at Regeringen i det Hele

maatte ønske, at der ikke skete nogen Indskrænkning i nogen

af de tyske Staters eller Stæders Uafhængighed. Men hvis

de Magter, der raadede over Tysklands Skjæbne, havde fattet

den „uigjenkaldelige" Beslutning at tilintetgjøre alle Rigsstæ-

ders Uafhængighed, „nous croirions sa7is doute devoir insister

sur Vacquisition des villes de Hamhourg et de Liibeck que nous

ne saurions voir passer sous la domination d'aucune autre

puissance sans en redouter pour nous les ineonvéniens et les

dangers les plus evidens.^

^) Depesche til Petersborg af 28de September og til Regensburg

af 23de Oktober 1802. En anden Strid imellem den danske

Konge og Liibeck om en Del Gods i Holsten var afgjort ved

en Traktat af 22de Januar 1802. (Eggers: Seles wig hol-

steinische Landeszeitung. Erster Jahrgang (Kopen-

hagen 1806) S. 169 flf.)

*) Depescher til Paris og Petersborg af 18de December 1802.
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imod den Ret, den holstenske Hertug maatte have til

at sikre sin Elbbred. saaledes som han kunde ønske det.

Om disse forskjelhge Spørgsmaal havde man fra

dansk-norsk Side aabnet Forhandlinger, saasnart Lejhg-

hed frembød sig. Maaske var det sandt, naar Talley-

rand udtalte, at den franske Regering Intet havde vidst

om de Rettigheder. Danmark havde overfor Domkapit-

lerne i Hamburg og Liibeck ^). Man havde, som man
plejede at gjøre, klappet Noget sammen i en Hast, idet

man overlod til dem. hvis Interesser bleve krænkede,

bag efter at komme med Indsigelser. Da den franske

Regering ikke kunde nægte Danmarks Ret til at frem-

sætte saadanne , lod den Hansestædernes Regeringer vide,

at de maatte afgjøre de paagjældende Spørgsmaal ved

særlige Forhandlinger med Danmark 2), Den russiske

Regering sluttede sig hertil og tilkjendegav Hamburgs
Senat, at det ingenlunde vilde behage Kejseren, hvis

Hamburgerne tænkte paa at udvide deres Rettigheder

paa Kongen af Danmarks Bekostning ^).

Under en saadan Forhandling vilde det være vigtigt

for den dansk-norske Regering at faa Frankrig til at

udøve et Tryk paa Hamburg. Dreyer opnaaede ogsaa

omsider, at Talleyrand gav Tilsagn om at instruere

den franske Gesandt i Hamburg Reinhardt i den Ret-

ning. Men, tilføjede Dreyer i sin Meddelelse herom,

„jeg véd altfor godt, af hvilken Natur de Midler ere,

som Hamburg i den sidste Tid har brugt for at sikre

sig Talleyrands Velvilje" *). Dette Vink fulgte Rege-

ringen i Kjøbenhavn. Den vidste, at Talleyrand ejede en

Del Obligationer, som Danmark-Norge i sin Tid havde

udstedt for et Laan. det havde gjort i Sch-weitz, og at

han meget ønskede, at de maatte blive indløste, da han

') Depescher fra Paris af 22de og 29de October 1802.

*) Depescher fra Paris af 20de og 27de December 1802,

*) Depesche fra Petersborg af 16de og 26de November 1802.

*) Depesche fra Paris af 26de November 1802.
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derved vilde gjøre en god Forretning. Dreyer fik der-

for Ordre til at tilbyde ham, at man strax vilde lade

indløse for 40—50,000 Rigsdaler i Paris og slutte Over-

enskomst om Indløsningen af Resten. Man haabede,

som Chr. Bernstorff tilføjede, herefter at kunne stole

paa Talleyrands Hjælp til Fordel for de forskjellige

danske Reklamationer, men navnlig paa Frankrigs hur-

tige og virksomme Indblanding i Forhandlingerne med
Liibeck og Hamburg ^). Den Fordel, Talleyrand kunde

have herved, var kun liden i Sammenligning med, hvad

han tjente ved andre Lejligheder; men den hele Sag

var for ubetydehg, til at han kunde kræve noget højt

Salær.

Talleyrand gjorde sig senere til af, hvorledes han

lod Reinhardt „vise Tænder" imod Hamburgerne ^). Hvad
enten det var Tilfældet eller ikke, saa gave Hambur-

gerne efterhaanden slip paa adskillige af deres Fordrin-

ger, og da der den 21de April 1803 sluttedes en Konven-

tion med Danmark, var denne i Følge Chr. Bernstorifs

Opfattelse „fuldstændig tilfredsstillende" for den danske

Regering ^). Hamburg maatte give Afkald paa det tid-

1) Depesche til Paris af 28de December 1802.

2) Han fortalte Dreyer, at Reinhardt havde meldt ham, qu'ayant

montre les dents au senat de Hambourg il l'avait rendu bien souple

et docile. Or disait Mr. de Talleyrand: Yous savez que Reinhardt

a des tres grosses dents; ainsi jugez comme il a fait peur aux

Hambourgeois. .Tai repliqué que je me rappellais tres bien

les grosses dents de Mr. Reinhardt, mais je devais aussi prier

le ministre de les aiguiser de terns en terns. (Depesche fra

Dreyer af 29de Marts 1803). Senere troede Dreyer at vide,

at Reinhardt havde gjort god Gavn. (Dep. af 15de April).

') Depesche til Petersborg af 26de April 1803. Forøvrigt var

det endelige Resultat langt ringere, end hvad Regeringen først

lod sine Underhandlere, G-ehejmeraad Eyben og Friherre

Brockdorff, gjøre Fordring paa (Instrux for Eyben af 29de

Januar 1803). De tvende Underhandlere modtoge efter Kon-
ventionens Afslutning megen Ros af Regeringen for deres

Ledelse af Underhandlingerne (Skrivelse fra Chr. Bernstorff

af 30te April 1803).
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ligere Domkapitels Ejendomsret til Landsbyerne Spit-

zendorff og Poppenbiittel, ligesom ogsaa paa alle Kapit-

lets Indkomster fra Holsten. Fremdeles afstod Hamburg
Landsbyen Bilsen med alle Rettigheder over den og sin

Del af Landsbyen Hoisbiittel. Derimod fik Staden til

Vederlag den lille Landsby Alsterdorff, og Kongen

paatog sig Forsørgelsen af alle de Præbendister og Vi-

karer, som han tidligere havde udnævnt.

Med Hensyn til Bispedømmet Lubeck og det dertil

horende Domkapitel førte derimod den dansk-norske

Regerings Bestræbelser ikke til noget heldigt Resultat.

Talleyrand skød Skylden for den tyske Rigsdags Beslut-

ning paa Rusland ^). Spørgsmaalet om Souverænetets-

rettighedeme over de paa holstensk Grund liggende

Landsbyer og Ejendomme, der havde tilhørt det lii-

beckske Domkapitel, fremkaldte en Række ForhandHn-

ger med den oldenburgske Regering 2). Da det senere

(2den April 1804) kom til en Overenskomst imellem denne

og Lubeck om Kapitelsejendommene, nedlagde den danske

Konge, som Hertug i Holsten, i Regensburg Protest imod

dette Forhg som stridende imod hans Rettigheder ^).

Den Opmærksomhed, hvormed den dansk-norske

Regering fulgte Udviklingen af de europæiske Forhold

i disse Aar, skærpedes ved den Holdning, som dens

Nabo Kong Gustav IV Adolf viste. Han laa i Kjævleri

med den ene Magt efter den anden. Paa Eng-

land var han stadig forbitret, fordi han ikke kunde

faa det til at udlevere de Konvoyer, det havde ladet

opbringe 1798, og han fornærmede Frankrig ved i Re-

*) Depesche fra Paris af 20de August, Apoatille til Depesche af

27de August, Depesche af 10de September 1802 fra samme Sted.

^) Depesche til Regensburg af 8de og til Petersborg af 18de Januar,

Noter til den oldenburgske Minister Grev Holmer af 19de Fe-

bruar og 30te April, Depesche til Petersborg af 5te Marts 1803.

^) Statsburgerliches Magazin (Schleswig 1823). 2ter Theil

S. 649. Jfr. Schoell anf. St. VII, 50.
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gensburg at nedlægge Indsigelse imod den hele Omord-
ning af de tyske Forhold. Imod Danmark-Norge be-

varede han den samme isnende Kulde, som han havde

vist i Aaret 1801 efter Slaget den 2den April. Dette

Forhold var Regeringen i Kjøbenhavn ubehageligt.

Den nærede ingen Frygt og holdt sig for at være Sverige

fuldstændig voxen ^) ; men under de højst usikre euro-

pæiske Forhold var et godt Naboskab af Vigtighed, og

man maatte i en Række Spørgsmaal kunne yde hinan-

den Hjælp, naar man blot havde Sind dertil. Fore-

løbig ønskede den dansk-norske Regering i det mindste

at afværge Alt, hvad der kunde forøge Spændingen, og

da Kammerherre, Ritmester Otto Blome i Efteraaret

1802 sendtes som Gesandt til Stockholm, fik han Befa-

ling til at føre et venskabeligt og imødekommende
Sprog; han maatte ikke opmuntre „nogensomhelst Art

af Opposition imod den svenske Regering", han skulde

huske paa, at Kongen „hverken vilde eller kunde læn-

gere have et Parti i Sverige, et System, der undertiden

havde været nyttigt, men tidt illusorisk, og nu hverken

var nødvendigt eller passende". Det var en Kjendsgjer-

ning, hed det videre i hans Instrux, at Magter, som øn-

skede at bringe enten Danmark eller Sverige i Af-

hængighed af deres Politik, holdt af at tænke sig dem
i Sphd med hinanden og troede, let paa deres Bekost-

ning at kunne drage Nytte af deres gj ensidige Uenighed

og Skinsyge. Det var derfor af Vigtighed at bevare i

det mindste en tilsjnieladende Overensstemmelse ^).

Hvis Gustav IV havde været af den Slags Fyrster,

') I den strax efter citerede G-esandtskabsinstrux (af 1ste Okto-

ber 1802) hedder det: „Nous avons å nons féliciter qtte la

situation de la Snede est telle que ces sentimens (nemlig Kon-
gens Uvenskab) nous causent plus de peine que ces intentions

ne nous inspirent de crainfes".

^) Instruxen er af 1ste Oktober 1802. Jvfr. om Opfattelsen af

Sveriges Politik Depesche til Petersborg af 16de Januar og
Instrux for Rosenkrantz i Petersborg af Ilte Juni 1802.
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der toge Hensyn til, hvad det langt overvejende Flertal

af hans Folk ønskede, vilde man vistnok have stolet paa,

at et godt Forhold kunde bevares; thi det var utvivl-

somt et fremherskende Ønske hos Svenskerne at leve i

Fred og god Forstaaelse med Danmark -Norge. Ind-

trykket heraf paatrængte sig stærkt den dansk -norske

Chargé d'affaires i Stockholm Krabbe, saa at han var

overtydet om, at, hvis den svenske Regering støttede

den Aand, der var ved at udvikle sig, med samme Iver,

hvonned den holdt den tilbage eller gav den en skjæv

Retning, vilde man fra dansk Side kun have Grund til

at glæde sig over den. Svenskerne fældede efter hans

Sigende i det Hele en retfærdig Dom over den danske

Regerings Holdning saavel udadtil som, hvad de indre

Forhold angik ^). Men Gustav IV tog intet Hensyn til

sligt, saalidt som han ændsede den Uvilje, hans Regering

begyndte at vække hos hans Folk 2). Han var allerede

inde paa den Bane, der skulde føre til Finlands Tab
og hans egen Afsættelse.

Foreløbig var der ingen vigtigere Sag, som kunde

i)Se Depesche fra Stockholm af 7de Septbr. 1802. Krabbe
frygter blot for, at Regeringens Holdning vil gjøre, at den

gode Aand „devient illusoire peut-etre encore pour longtetns et

ne sert qu'å démontrer que les préjugés nationaux ne sont

point invincibles. En attendant c'est une consolation bien sa-

tisfaisante poter tout sujet Danois d'entendre la meme voix sur

son gouvernement au de lå qu'en dega de la frontiére et de

retrouver dans cctte harmonu avec ses voisins moins heureux

qu éclairés, le langage de ses compatriotes." — Krabbe er be-

kjendt som dansk Udenrigsminister fra 1831-42 under Navn
af Krabbe-Carisius.

*) Det er ikke uinteressant at se Blome, der tidligere havde

været Legationssekretær i Petersborg, medens hans Farbroder

og Navne var Gesandt her, blive slaaet saa stærkt af den

almindelige Misfornøjelse, Gustav IV havde vakt f. Ex. hos

Officererne, at han en Maaned efter sit Komme til Stockholm

skriver: „Il se peut que mon imagination soit trop frappée

encore du terns passé, mais je ne crois pas devoir vous cacher,

que plus d'une fois déja fai cru voir planer Vomhre de Paul

I>- sur le chateau royal de Stockholm. (Dep. af 12te Nov. 1802)-
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forværre Forholdet imellem de skandinaviske Riger;

men Smaaskjænderier fattedes ikke. Den svenske

Regering søgte i Foraaret 1802 at undergrave den

Tillid, Danmark - Norge nød i Paris ^)j og Gustav

IV undgik i sine Samtaler med Blome, da denne var

kommen til Stockholm, omhyggelig at sige et eneste

Ord om Hoffet eller Regeringen i Kjøbenhavn, et tyde-

ligt Vidnesbyrd om hans lidet venlige Sind imod dem.

Ja Blome sigter ham endog for „paa den troløseste

Maade" at have sværtet Danmark for den engelske

Prins, Hertugen af Glocester, der opholdt sig ved det

svenske Hof i Vinteren 1802—1803 2). Da en af Ti-

dens mest bekjendte „Illuminater", Boheman, en født

Svensker, som en Følge af den Mistanke, han havde

paadraget sig om ved sit Frimurervæsen at ville fremme

statsforræderiske Planer i Sverige, var bleven transporte-

ret til Danmark, anmodede Gustav IV den dansk-norske

Regering om at lade ham forhøre og straffe, da han for

Tiden var Ejendomsbesidder i Danmark, Regeringen her

opfyldte dette Ønske, for saavidt den efter at have ladet

Boheman forhøre, udviste ham af Landet. Men dette

var efter Gustav IV's Mening ingenlunde tilstrækkehgt.

Han vilde have, at Boheman i det mindste skulde være

bleven holdt i Fængsel. Alt, hvad den dansk-norske

Regering opnaaede, ved af Hensyn til den svenske

Konge at bortjage en Mand, som det i VirkeHgheden

var umuligt at overbevise om nogen Forbrydelse, var at

forøge sin pirrelige Nabos Vranten ^).

') Schinkel-BergmanlV, 141 Note.

2) Prinsen blev omsider Uvenner med Gustav IV, og han for-

talte da Blome, at Kongen en Dag i en højtidelig Tone havde

spurgt ham, om han vidste, hvem han talte med. Derpaa
vedblev han: Det er tredje Gang, jeg har vist mig her paa

Jorden. Første Gang gjorde jeg det som Erik XIV, anden

Gang som Carl XII. Nu viser jeg mig i min fuldkomne

Skikkelse (Maintenant je suis parfait) (Depesche fra Stock-

holm af 6te Marts 1803).

') Om denne Sag handler en Række Depescher fra og til Stock-

holm fra Marts og April 1803. Jvfr. om Boheman Schinkel-
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Det var saa meget vigtigere, ikke at lade sig tin-e

af Gustav IV's bitre Stemninger, som Forholdet mellem

Sverige og Rusland blev spændt, og den russiske Rege-

ring begyndte at opliidse Danmark-Norge mod Sverige.

Yi kunne ikke gaa ind paa de yderst smaalige svensk-

russiske Stridspunkter, hvoraf et af de vigtigste var om,

hvorvidt en Bro over den ene Arm af Grænsefloden

Kymeneelv skulde males, halvt med svenske, halvt med
russiske Farver eller alene med de svenske. Vi ville blot

fremhæve, at Spændingen førte til Rustninger paa begge

Sider i Foraaret 1803 i). Medens det trak op hertil, var

der i Efteraaret 1802 foregaaet et nyt Ministerskifte i

Petersborg, hvorved Kourakin blev afløst af Woronzof,

der nu som Kansler ledede den udenrigske Styrelse og i

det Hele havde mest at sige i Regeringen. Herved

foregik der en Forandring i Ruslands europæiske Politik

i Almindelighed, idet det nu igjen fjærnede sig fra Frank-

rig, om det end var gaaet for vidt i Regensburg til her

at kunne skille sig fra Bonapartes Politik. Woronzof

var ogsaa slet stemt mod Sverige 2), Han begyndte

strax at vise det i Samtaler med Niels Rosenkrantz, der

i Sommeren 1802 paa ny var bleven dansk-norsk Ge-

sandt i Petersborg. Han fremhævede, at Rusland og

Danmark vare naturlige Venner, men at Sverige var en

Bergman anf. St. IV, 147 ogKidderstad: Gromdt ar icke

glomdt, 3dje Hefte S. 43 ff. , hvor Bohemans egen Frem-
stilling af Sagen findes.

') Schinkel-Bergman anf. St. IV, 134 ff.

*) Adskillige af de danske Gesandtskabsdepescher fra Slutnin-

gen af 1802 og Begyndelsen af 1803 vidne derom. I Apostille

til Depesche af 15de Marts 1803 fortæller Rosenkrantz, at

Woronzofs Neveu Talitschef, som stod Onklen meget nær,

stedse talte om den svenske Konge „comme imitateur de Paul
!>' et ne respire que haine et animosité contre ce souverain

au point qu'il a dit å un de mes collégues qu'il serait d'avis

de terminer les differens des frontiéres en occiipant toute la

Finlande et renvoyant ainsi Sa Majté Sued\ chez elle au de lå

du golfe Botnique".

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 2
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farlig og urolig Nabo for dem begge ^). Det var en For-

nyelse af det Sprog, der i det attende Hundredaar saa

tidt var ført fra russisk Side til Danmark-Norge.

Hvor bitre Minder Regeringen i Kjøbenliavn end

liavde fra det væbnede NeutraKtetsforbunds Tid, kunde

den under saa truende Forhold i Europa, som de da-

værende, ikke andet end tillægge Venskab med Rusland

en stor Betydning. Dettes Politik liavde for Øjeblikket

nærmest et konservativt Præg; der var Rimelighed for,

at Frankrig snarere vilde tage Hensyn til det end til

nogen anden Magt. og det var umiskj endeligt, at Preus-

sen ønskede at staa paa en venskabelig Fod med det.

Et Møde, som Frederik "Wilhelm III i Juni 1802 havde

med Kejser Alexander i Memel, gjaldt som et tydeligt

Vidnesbyrd derom. Saaledes som Forholdet i den se-

neste Tid havde udviklet sig mellem Gustav IV og den

dansk-norske Regering, maatte denne ogsaa af Hensyn
hertil sætte Pris paa Ruslands Venskab ^). Men paa

den anden Side kunde Intet være den mere imod end

en Krig imellem Rusland og Sverige. Dens Haab var

blot, at Kejser Alexander skulde, naar det kom til

Stykket, være for besindig til at lytte til de krigerske

Opmuntringer, som rundt omkring fra rettedes til ham.

Lykkeligvis drev Krigsfaren over, da den svenske Konge
omsider, navnlig efter Stedingks og General Klingsporres

indstændige Forestillinger, personlig skrev et Brev til

Kejseren. Dette var en Ydmygelse for ham, men det

eneste Middel til at fjærne en stor Fare.

Vi ville senere komme til at se, hvorledes O. Blome som
dansk-norsk Gesandt i Petersborg i Vinteren 1807—1808

^) Depescbe fra Petersborg af24de September 1802; jfr. Depesche

fra samme Sted af 19de Oktober og Apostille til denne.

2) I Instruxen for Blome af 1ste Oktober 1802 bedder det, at

man maa „entretenir avec la Russie rélativement aux affaires

de cette puissance (o: la Suéde) voisine et rivale tm concert

toujours utile et souvent nécessaire"

.
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anstrængte sig for ved Stedingk som Mellemmand at for-

maa Gustav IV til at slaa ind paa en Politik, hvorved

Sverige kunde undgaa en Krig med Rusland. Ligesom den-

gang, saaledes var han nu i Aaret 1803, medens han

var Gesandt i Stockholm, overtydet om, at „enhver

Erobring, Rusland gjorde paa Sveriges Bekostning, vilde

være en sand Ulykke for Danmark ^y. Da han ved

Breve fra Rosenkrantz i Petersborg vidste god Besked

om den krigerske Lidenskab hos Kejser Alexanders

Omgivelser, og han tillige troede, at Bonde, der i

Stedingks Fraværelse var svensk Ambassadeur i Peters-

borg, fremstillede Faren som mindre, end den i Virke-

ligheden var. skildrede han i stærke Ord dens Omfang
for Stedingk og Klingsporre. Disse benyttede, i Følge

hans Beretning, hans Meddelelser under deres ivrige

Arbejde paa at faa Kongen til at give efter. Man for-

talte ogsaa Blome, at Kong Gustav skjønnede paa dette

Skridt fra hans Side 2).

II.

Fra Udbruddet af den engelsk-franske Krig i 1803 indtil Begyn-
delsen af Aaret 1804.

I Maj 1803 brød det Uvejr løs, som man over hele

Europa med Ængstelse havde set trække op. England
og Frankrig erklærede hinanden Krig. Thiers har i

Anledning af dette Fredsbrud udtalt, at efter den al-

^) Hans Synsmaade faldt fuldstændig sammen med den, A. P.

Bernstorff stærkt havde gjort gjældende under Spændingen
imellem Sverige og Rusland i Aaret 1796. (1ste Bind, S. 183).

^) Om Blome tiltror sig selv at have udrettet mere, end han
virkelig har gjort, faar staa hen. Det er hans Iver, der har

o*
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mindelige Mening faldt Hovedansvaret for Fredsbruddet

paa England, men at de forskjellige ISfagter dog hældede
mest til denne Stats Parti. Dette passer ikke ilde paa
den dansk-norske Regerings Opfattelse. I det mindste

var den overtydet om, at England havde en stor Del af

Ansvaret, og at dels dets Skinsyge imod Frankrig i), dels

Kejtethed fra dets Regerings Side havde virket stærkt til

at skabe Bruddet. Det var Chr. Bernstorffs Tro, at Bona-

parte selv ikke havde ønsket Krig, men havde overvurderet,

hvad han kunde byde den engelske Regering 2). Ligesom
imidlertid de Udvidelser, Bonaparte havde givet sin Ind-

flydelse og Magt i Europa siden Freden i Amiens,

maatte gjøre det naturligt for England hellere at lade det

komme til Krig, end at indrømme Noget, der var til

Skade for dets egen Magt, saaledes kunde man ogsaa i

andre Lande umulig lade være at opfatte Bonaparte

som den, hvis Ærgjenighed gjorde al Ro i Europa

Interesse. Han fortæller om Sagen i sin Depesche af 18de

April 1803. Jvfr. Schinkel-Bergman anf. St. IV. 138, der

tillægger Ehrenheim at have formaaet Kongen til at skrive

Kejser Alexander til.

^) I en Depesche af 1ste April 1803 fortæller Dreyer om en

Samtale, han havde havt med den bekjendte Lord Whitworth,

der dengang var engelsk Gesandt i Paris. Han havde af

denne Samtale faaet det Indtryk ,,quon espere å Londres,

que la guerre j^oiirra jyroduire U7i changement dans la fortne

présente du gouvernement en France projn-e å borner Vautorité

l^eisonnelle de Bonaparte, dont on craint le génie actif et

entreprenant. D^ailleurs on pense aussi la guerre nécessaire

pour prévenir le rétablissement de la marine en France et le

succes de Vindustrie et la p)fOspérité des notnbrcusei institutions

faites en dernier lieu pour Vextention du commerce maritime

et colonial". Hermed fortjener at sammenholdes det interes-

sante Brev fra Edmond Cooke til Lord Castlereagh , der

findes trykt i Correspondence ofViscouutCastlereagh
second series vol. V. (London 1851).

-) Dcpescher til forskjellige Diplomater af 7de Ma,j. til London
af 14de Maj, til Paris af 31te Maj 1803, Instrux for Blome af

19de Oktober 1804.
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usikker. Deraf den Syinpatlii for Engkincls Sag, som

Tliiers med Føje fremhæver, og som ogsaa den dansk-

norske Regering folte, hvor meget den end ellers havde

at bebrejde England.

Det Første, der paatrængte sig den dansk-norske

Regering som en uudblivelig Følge af den nye Krigs-

tilstand, var, at Handels- og Skibfartsforholdene paa ny

vilde bringe de Fordele og de Ulemper, som man
kjendte fra den sidste Krig. Stillingen var dog denne

Gang ugunstigere, for saavidt Danmark-Norge ikke mere

havde Forbindelsen med Sverige at støtte sig til. Desto

mere vilde Alt komme til at afhænge af, om de krig-

førende Magter havde Lyst til at vise Maadehold.

Overfor England havde man nu Traktaten af 23de Ok-

tober 1801 som retsligt Grundlag ved alle Stridssporgs-

maal. Da Regeringen vidste, af hvor stor Betydning

det var. at den dansk-norske Skibsfart ikke blev Gj en-

stand for Mistanke om at være et Skalkeskjul for de

krigførende Landes Handel, traf den med Iver Bestem-

melser, der kunde sikre derimod ^).

Adskillige af de Plagerier, der vare uundgaaelige

under en Søkrig, vendte tilbage. Klager over vilkaarlige

Opbringelser. ubillige Domme og Territorialkrænkelser

savnes ikke. Men skjønt den Krig, der var begyndt,

skulde ende med Ødelæggelse af alle Fastlandsstaters

Handel, vistes der i flere Aar større Billighed fra de

krigførende Magters Side imod de Neutrale end tidligere.

Hvor mangelfuld Traktaten af 1801 end var. indeholdt

den dog, som tidligere berørt. Bestemmelser, der vare

til Gavn for den neutrale Handel. Det syntes ogsaa

et Fremskridt, naar den engelske Regering bekjendt-

gjorde. at intet neutralt Skib. som førte en direkte

») Forordning af 4de Maj 1803, der sattes i Kraft ved Plakat

af 1ste Juni, samt Plakat af 9de November 1803. Hermed
kunne jævnføres Depescher til Paris, London og Haag af

16de og 20de Juli 1803, der indeholde Udtalelser om, hvor

nødvendigt det var at afværge hver Mistanke.
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Handel imellem Fjendens Kolonier og det neutrale

Hjemland, maatte anholdes ^). Med Hensyn til Frank-

rig var det et stort Gode. at Kaperierne. der udgik fra

dette Lands Havne . saa godt som ingen Betydning

havde. Dels var Lysten til at give sig af med sligt

ulige mindre end tidligere . da . som det hedder i en

Skrivelse fra Bayonne til et Blad: ..Erfaringen under

den fonige Krig har vist, hvor farlige deslige Foreta-

gender ere imod en saa aarvaagen og overlegen Fjende,

som Englænderne ere paa Havet-'. Dels holdt de, der

gave sig af dermed, sig til at opbringe engelske Han-
delsskibe, medens de lode de neutrale i Ro. Dette var

en Virkning af den heldbringende Reform, Bonaparte

strax efter Tiltrædelsen af Konsulatet havde foretaget

med Hensyn til Søretten og de Domstole, der paadømte

Skibsfartssager 2). Man følte sig vistnok indskrænket

ved de skarpe Forbud. Bonaparte udstedte imod Ind-

førelsen af engelske Tarer til Frankrig, og det var

navnlig en Ulempe, naar han krævede (ved Dekret af

1ste Messidor 1803), at alle neutrale Skibe, der kom til

franske Havne, skulde være forsynede med et Certifikat

fra den franske Handelskommissær ^) paa L'dskibnings-

stedet, der godtgjorde, at der ikke fandtes engelske

Varer i Ladningen. Da det var langt fra, at slige

Handelskommissærer fandtes i alle danske og norske

Kjøbstæder. vilde denne Bestemmelse volde store Bry-

derier. Men den blev snart ændret, idet Tilførselen af

en Del Varer indrømmedes ogsaa uden et saadant

Certifikat. Ligesom denne Indrømmelse netop var

til Gavn for Skibe, der førte nordiske Produkter, saa-

ledes bleve disse ogsaa fritagne for, hvad der ellers

gjaldt som Lov, at intet Skib. der havde anløbet en

') Handels- og Industritidende for 1803 S. 265—266.

2) Handels- og Industritidende for 1803 S. 228 og 425.

^) Siden Indførelsen af Konsulregeringen i Frankrig fik de

franske Konsuler og Vicekonsuler i udenlandske Stæder Xavn
af Handelskommissærer.



1803. Danmarks og Norges Skibsfart. 23

engelsk Havn, senere maatte faa Adgang til Iranske

Havne. Man trængte i Frankrig stærkt til saadanne

Varer, der kom fra Norden, hvorfor ogsaa Tolden paa

Stokfisk blev nedsat under Krigen ^). Da Sveriges

Forhold til Frankrig blev meget spændt allerede i Slut-

ningen af 1804, saa at Napoleon efter Evne chikanerede

den svenske Skibsfart, kom den dansk-norske Fragtfart

i en særlig gunstig Stilling. Havde de danske og norske

Skibe allerede tidligere været stærkt benyttede, fik de

nu i Middelhavet og andensteds næsten en Slags Eneret

til atgaa i Fragt med de mange Varer, der laa ophobede

rundt omkring i Havnene, fordi det skortede paa neutrale

Skibe til at transportere dem.

Da Udviklingen af Danmarks og Norges materielle

Forhold i disse Aar er fyldig omhandlet i andre Skrif-

ter, skal der med Hens3'n hertil kun mindes om de

Resultater, der fremgaa af Aals ,.Erindringer", Nathansons

Værk om Danmarks Statshusholdning eller Krafts Be-

skrivelse af Norge. I det mindste for dette sidste

Lands Vedkommende stode de første 7 Aar af det 19de

Aarhundrede endog over den Tid, der var gaaet nærmest

iforvejen. Aal fremhæver, at i Aaret 1805 naaede Træ-

lastudskibningen fra Norge en Størrelse af 270.000 Læster,

saaledes at den ikke blot overgik, hvad der nogensinde

tidligere var blevet udskibet, men endog endnu stod

uden Mage, da han mere end tredive Aar senere skrev

sine Erindringer. Skibsbyggeriet trivedes i en Grad
som aldrig før, og de norske Handelsskibes Drægtighed

i Midten af 1807 er først bleven overgaaet i Tiden efter

1838. Da ligeledes Handelen med Fisk paa Middel-

havet udfoldede sig kraftig, Jærnbjergværkerne bleve

drevne med en hidtil ukjendt Fordel, og den store

Fragtfart skaffede betydelig Indtægt, var Følgen en

') Handels- og Industritidende for 1803 S. 233, 358, 306

og 3.53. Jvfr. Depesche til Paris af 23de Juli og fra Paris

af 18de Juli 1803.
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saadan Følelse af Velvære, navnlig i den sydlige Del af

Korge. at Befolkningen her endnu i Aals Alderdom
„betragtede hin gamle Tilstand som deres Ideal af hor-

gerlig Lyksalighed" og velsignede Christian den Syvendes

Regeringsdage. I selve Kongeriget Danmark, hvor

stedse den langtovervejende Del af Handelen var samlet

paa kjøbenhavnske Rederes Hænder, var der vistnok snarere

nogen Tilbagegang end Fremvæxt i Sammenhgning med
de nærmest foregaaende Aar. og det var her mere den

oversøiske Handel end Fragtfarten, som havde Betyd-

ning; men Udb}i:tet var endnu særdeles tilfredsstillende.

i det mindste i de første Krigsaar. Drægtigheden af

de i Kjøbenhavn hjemmehørende Skibe er ikke førend

i det sidste Par Aar voxet ud over. hvad den dengang

var. I Slesvig stod Flensborgs Handel paa en Højde,

som ingensinde tidligere, og denne Bys Skibsfart var

ikke langt fra at naa op ved Siden af Kjøbenhavns.

Med Hensyn til Sydslesvig og Holsten skulde Fastlands-

krigen, som vi strax ville komme tilbage til. faa en

mærkelig Indflydelse.

Medens Regeringen følte sig stærkt lettet i sine

diplomatiske Forhandlinger om Handelssager ved det

Maadehold. de krigførende Magter i flere Henseender

viste, maatte den i andre Retninger føle sin Stilling

forværret i Sammenligning med tidugere. Nordtysk-

lands Neutralitet, der under den anden Koahtionskrig

havde sikret dens Sydgrænse, var nu forbi, og netop fra

denne Kant kom alvorlige Farer til at true den.

Saasnart Bonaparte var klar paa. at han ikke uden

Krig vilde kunne faa sin Vilje frem imod England,

havde han besluttet at føre den med den hensynsløseste

Energi. At gjøre Landgang paa den engelske Kyst og

ødelægge engelsk Indflydelse og Handel allevegne paa

Fastlandet, hvor han kunde ramme den, var det dob-

belte Middel, hvorved han vilde knuse den Fjende, hvis

Flaader vare ham uovervindehge. De Lande, han havde

Magt til at tvinge, maatte efter hans Bud støtte ham
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deri, hvad enten de vilde eller ikke. Holland blev nødt

til at yde Tropper og Penge , Spanien til at betale

Penge. Neapel maatte underholde et Troppekorps,

hvormed han besatte Taranto. for at hindre engelsk

Indflydelse og Handel i Syditalien, og imod Nord vilde

lian vauskeliggjøre den engelske Handel med Tyskland

og sikre sig et Pant imod England ved at besætte

Hannover. Allerede mere end to Maaneder førend

Krigens l'dbrud lod han General Duroc, der i et sær-

ligt Øjemed blev sendt til Berlin, udtale for den preus-

siske Konge, at det var hans Agt. saafremt det kom til

Krig. strax at lade Tropper rykke ind i dette Land.

Maaske vilde han herved bevæge Preussen til at udøve et

Tryk paa England, for at formaa det til Eftergivenhed imod

ham. Men at det ikke var tomme Ord. skulde snart

vise sig; thi næppe var Krigen erklæret, førend General

Mortier med et Korps paa 12000 Mand trængte ind i

Hannover. Regeringen her havde fuldstændig tabt

Hovedet og dristede sig ikke til at irritere Fjenden.

Den befalede den hannoverske Hojstkommanderende

Feltmarskal "Walmodeu ikke at tillade Tropperne at fyre

og kun i yderste Nød at tillade dem at bruge Bajon-

netten med Moderation. Følgen var en vanærende Ka-
pitulation, først i Suhlingen (3dje Juni) og bag efter

tæt ved Artlenburg i Lauenburg (5te JuU), hvorved

hele den hannoverske Stat kom i Franskmændenes

Hænder.

Hannovers Besættelse gjorde en umaadelig Opsigt,

skjønt den ikke kom uventet, og den fik en gjennem-

gribende Indflydelse paa Udviklingen af Europas poli-

tiske Forhold i de følgende Aar. To Aar tidligere

havde Preussernes Okkupation forhindret Franskmændene
fra at rykke ind i Landet, og denne Gang havde Re-

geringen i Berlin tilbudt Kong Georg III at sikre det

imod Franskmændene, saafremt man fra engelsk Side

vilde indrømme, at de preussiske Skibe skulde være

fritagne for Visitation af engelske Krydsere. Efter at
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dette var blevet afslaaet, havde den preussiske Regering

villet afværge Franskmændenes Indmarsch ved at tilbyde

Bonaparte, at Hannover skulde betale en aarlig Skat til

Frankrig, saalænge Krigen varede. Men ogsaa det blev

afvist, og da Preussen ikke havde Mod til at opretholde

Politiken fra Baselerfredens Tid og erklære, at det ikke

taalte noget Brud paa Nordtysklands Neutralitet, var

Hannovers Besættelse en fuldbragt Kjeudsgjerning, inden

Nogen kunde hindre den ^). Men vakte den Ængstelse

og Ærgrelse i Berlin, saa fremkaldte den endnu større

Bitterhed i Petersborg. I Følge den Politik, Kejser

Alexander siden Woronzofs Indtrædelse i Ministeriet

var slaaet ind paa, havde han ingenlunde Lyst til rolig

at se paa Overgreb fra Bonapartes Side. Da de franske

Planer imod Hannover ikke vare nogen Hemmelighed,

havde den russiske Regering udtalt sig til Preussen om
Nødvendigheden af at sikre dette Land saavel som de

Magter, der ønskede at forblive neutrale: Kejseren var

rede til at bruge et Armékorps dertil, hvis det gjordes

nødigt -). Men inden der kunde blive forhandlet derom,

var det for silde. Krigen var da allerede brudt ud og

Hannover besat.

Ligesaa stærkt vaktes de mindre Nabostaters Op-

mærksomhed. Hessen og andre tyske Nabolande holdt

det strax for raadeligt at trække Tropper sammen ved

Grænsen, og den dansk-norske Regering samlede i Juni

^) Om Preussens Holdning baade nu og i den nærmeste Tid

derefter, jvfr. L. Hausser anf. St. og Thiers: Hist. du

c o n s u 1 a t.

2) Depesclier fra Petersborg af 10de og 17de Juni 1803. Jvfr.

hermed Depesche fra Berlin af 31te Maj, i hvilken Gesandten

her, Baudissin, fortæller om Udtalelser af den russiske Ge-

sandt Alopæus. Denne havde sagt ham, at Kejser Alexander

ønskede at sikre Nordtyskland, og at han vedblev at gjøre

Berlinerhoffet Forestillinger. Alopæus havde ogsaa spurgt

Baudissin: si le corps de trouppes Danoises, qui se réunira å

Rendsbourg å la fin de ce ynois pourrait en cos d'urgence étre

employé.
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et Korps paa 16000 Mand i Egnen om Rendsborg ^),

Kronprins Frederik tog selv Kommandoen over det.

Dette Skridt var aabenbart rettet imod Frankrig. For

saavidt muligt at afværge Bonapartes Vrede blev det

fremstillet for ham, som om man kun havde udvidet de

almindelige aarlige Troppesamlinger i Holsten med nogle

Regimenter i Jylland, Det var, sagde man, nødvendigt

at afværge, at Hygtende Afdelinger af den liannoveranske

Hær under en Kamp med Franskmændene maaske søgte

over paa holstensk Grund og kompromitterede Danmarks
Neutralitet 2). Da den hannoveranske Hær efter den

første Kapitulation i Suhlingen havde taget Stilling i

det Lauenburgske, hvorfra den holstenske Grænse var

særdeles let at overskride, blev General Ewald med
nogle Batailloner og Eskadroner sendt til Grænsen her

for at sikre den. Omfanget af den hele Troppesamling

og Opstilllingen af Hovedkorpset i Nærheden af Rends-

borg tyder dog paa, at det ikke blot gjaldt om „en

Grænsekordon". men om at kunne møde en mulig ind-

trængende Fjende med en anselig, samlet Styrke, eller

om ved selve Opstillingen af denne at afværge, at der

skete noget Angreb. Kronprinsen havde derfor ogsaa

strax (den 7de Juni) udstedt Ordrer til saa hurtig som
muligt at organisere det allerede for 2 Aar siden paa-

budte Landeværn i Holsten og Slesvig. Han befalede

at sætte Fæstningen Gliickstadt i Stand, saa at den
var betrygget imod en „Sui-prise 3)", og Generalkvar-

termesteren Binzer udviklede for ham i ilere Be-
tænkninger, hvorledes Holsten bedst kunde forsvares

imod ,,en fra Bille og Trave kommende Fjende", lutter

Vidnesbyrd om, at man mente at maatte gjøre sig rede

til at imødegaa et fransk Angreb *), Men Tropperne

^) De fornødne Marschordrer tilstilledes de forskjellige Regi-
menter 4de Juni 1803.

2) Depesche til Paris af 14de .Juni 1803.

^) Ordre til Prins Carl af Hessen af 7de Juni.

*) Betænkninger af 13de og 19de .Tuni, daterede Kiel.
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ved Grænsen fik Ordre til at iagttage den strængeste

Upartiskhed overfor de kæmpende Hære i Nabolaget ^).

Hvad der foregik Syd for Elben, syntes stærkt at

tilraade Forsvarsanstalter. Hannovers Besættelse kunde

forklares, om end ikke moralsk forsvares, ved at dette

Land havde fælles Hersker med England. Men man
saa Franskmændene, strax efter at de havde besat Han-
nover, gjøre sig til Herrer over Cuxhaven. uagtet det

var en liamburgsk By. Bonaparte behovede den for at

kunne hindre Englændernes Handel paa Elben, det var

ham Grund nok. Ligesaa godt som han her havde

krænket Hamburgs Neutralitet, kunde han gjøre det ved

at besætte selve denne store Handelsstad. og den Tanke

maatte ligge nær, at han. for at afspæiTe den engelske

Handel fra Tyskland, kunde lade nogle Regimenter

marschere videre, tage Llibeck, og ved samme Lejlighed

besætte saa meget af Holsten, som behøvedes for at

gjore Afspærringen fuldstændig. Franske Officerer i

Hannover talte endog om. at Danmark skulde bruges

til at spærre Sundet for Englænderne. Der gik Rygter

paa Børsen i Hamburg om. at Krig var udbrudt imel-

lem Frankrig og Danmark, forklædte franske Officerer

optoge Tegninger over Hamburgs Omegn eller gjorde

mistænkelige Besøg i Gliickstadt. 2) ..Det er", skrev

Bernstorff i denne Tid (26de Juni) til Rosenkrantz i

Petersborg. ,.nødvendigt for Danmark at træffe Forholds-

regler for ikke at blive overrasket, saafremt den franske

Regerings Planer, imod hvilke vi ikke have nogen Sik-

kerhed, skulde blive rettede imod Kongens Neutrahtets-

rettigheder eller hans Landes Sikkerhed .... \i skjule

ikke for os selv. at hvis vi skulde være saa ulykkelige

at bhve inddragne i en alvorlig Krig. vilde vore Midler

ikke slaa til; men man kan være overtydet om. at vi

') Instrux for General Ewald af 30te Juni. — Disse forskjellige

Aktstykker findes i Krigsministeriets Arkiv.

^) Forskjellige Rapporter i Krigsministeriets Arkiv.
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ville staa fast, saalænge vi forniaa det. og at Kronprin-

sen vil forsvare Kongerigets Uafhængighed og Kronens

Værdighed endog med sit eget Liv.'' Da det var Fransk-

mændene, imod hvem Opstillingen var rettet, gjorde det

ingen Forskjel, at det hannoveranske Korps kapitulerede.

Englaniderne spærrede netop nu Elben, og man kunde,

som Kronprinsen skrev i en Instrux til General Ewald

(10de Juli), ,.fra begge disse Magters Side vente sig de

mest uforudseelige Skridt" ; Ewald skulde derfor blive

staaende, hvor han var. og sige Franskmændene, at det

var for at holde Marodeurer borte. ^)

Bonaparte havde imidlertid næppe Planer imod Dan-

mark. Medens han imod Syd i Italien egenmægtig

gjorde, hvad han vilde, laa Østersøstaterne endnu i flere

Aar udenfor hans Operationslinie. Der var Rimelighed

for, at Rusland vilde opfatte et Angreb paa den dansk-

norske Stat som en Krigserklæring, og det var sandsyn-

ligt, at en Indtrængen paa holstensk Grund vilde bringe

den preussiske Taalmodighed til at bnste. Men selv om
Regeringen i Kjobenhavn kunde haabe, at dens Land-

omraade vilde bhve agtet af Franskmændene, kunde den

dog ikke være rolig, saalænge Stillingen ikke var bleven

klarere. Rusland laa langt borte. Preussens ,,apathie.,

eller „stKpeuj-" var lidet opmuntrende, og saafremt først

nogle franske Troppeafdelinger vare trængte ind paa hol-

stensk Grund, vilde man ikke kunne faa dem ud igjen

uden at komme ind i en Krig, der kun kunde føre til

Tab og Ødelæggelse. Intet var derfor naturligere, end

at Regeringen strax viste, at den vilde hævde sin Neu-
tralitet og havde Midler ihænde til at forsvare sig imod
de Tropper, Frankrig foreløbig kunde sende imod den^).

') Krigsministeriets Arkiv.

^) Vidnesbyrd om, hvor truende Stillingen forekom den dansk-

norske Regering, haves foruden i den i Texten trykte Depesche

til Rosenkrantz, i Depescher til London af 14de Maj, til Peters-

borg af Ilte Juni, til Hamburg af 30te Juni, til Petersborg

af 7de Juli 1803. Ræder: Danmarks Krigs- og politiske
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Bonapiirte gjennemskuede den dansk-uorske Rege-

rings Tankegang; men foreløbig gav ban ingen Antyd-

ning derom. General Mortier vedligeboldt den bedste

Forstaaelse med de danske Grænsemyndigbeder. og naar

disse bavde et eller andet at klage over. viste ban den

største Imødekommen ^). Men foruden de Bekostninger,

som man maatte udrede for at bolde Tropjiekorpset samlet

i Holsten, følte man store Ulemper, ved at Franskmænde-

nes Besættelse af Hannover bragte Englænderne til at svare

berpaa med at blokere baade Elben ogWeser. Som sædvan-

lig, naar Englænderne og Franskmændene sloges, maatte

andre lide for deres gjensidige Had^). Bonaparte greb Lej-

liilbeden til at frembæve det Uretfærdige i denne Blokade.

Historie fra 1807—1809 (Kjobenhavn 1845) L S. 29 lader

det tillige være den danske Regerings Tanke, at de opstil-

lede Tropper skulde efter Omstændighederne agere i Forening

med tyske Troppeafdelinger, som det tyske Kejserrige maatte

opstille imod Frankrigs voldsomme Foretagender. De diplo-

matiske Aktstykker indeholder Intet, der tyder paa, at Re-

geringen har tænkt sig Muligheden af sligt.

^) Depesche til Petersborg af 4de Aug. 1803.

^) Lord Malmesbury fortæller i sin Dagbog (14de Juni 1803)

om en Samtale, han havde havt med Udenrigsministeren,

Lord Hawkesbury, og som har Interesse, dels med Hensyn

til Englands Opfattelse af Foi-holdet imellem Danmark og

Frankrig, dels hvad den engelske Blokade angaar. Efter at

Hawkesbury havde fortalt om den franske Okkupation af

Hannover, ytrede han Frygt for, at „the French wotild not

scruplc to violate the Danish territory and shut that also

against ns, that in conseqnence u-e had deternnned to dcclare

the Elbe and Weser and all the rivers and j^orts on the tve-

stern coast of Germany in a state of blockade, that this icould

stop at once all the tråde tvith the Continent, and tcould be

felt inuch more severely by the foreign merchants, u'ho had

not the same substance and stock as ours. We could live on

our Capital for a long while; they must starve immediately."

(Diaries and correspondence of Harris earl of Mal-

mesbury IV, 271). Paa mere end én Maade vidner denne

Vdtalelse om den engelske Politiks umaadelige Hensyns-

løshed.
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(ler „var eu aabenbar Krænkelse imod Damnark og Preus-

sen, hvis Ære og Uafhængighed bleve haardt saarede

derved'' ^). Det var i Virkeligheden langt mere Tysk-

land, der blev blokeret end Frankrig. Ligesom Elbens

Spærring blev følt dybt ned i Tyskland, hvis Varer ikke

mere kunde fores ud ad den vante V^ej over Hamburg,

saaledes maatte Blokaden ikke mindre ramme de hol-

stenske Stæder paa Elbens hojre Bred end de af Fransk-

mændene besatte hannoverauske Byer paa den venstre Elb-

bred. Franskmændene vilde rimeligvis heller ikke blive

staaende ved middelbare Opfordringer som Bonapartes nylig

omtalte, men ligefrem kræve, at Danmark skulde hævde
sin Neutralitets Eet. Nye Forviklinger kunde blive

Følgen deraf, og som sædvanlig vare Englænderne oven

i Kjøbet meget hensynsløse i Gjennemførelsen af Bloka-

den. Grønlandsfarere, der vare paa Vejen til deres

Hjem, Gliickstadt. bleve anholdte i Nærheden af Elben

og sendte til England; andre bleve afviste fra Elbens

Munding og maatte sejle til Tonningen; men da man
vilde paa Baade føre deres Ladninger langs den hol-

stenske Kyst over de saakaldte ,.Norder Watten- til

Rederiernes Hjemsted i Gliickstadt og Altona. bleve de

opbragte her paa selve dansk Territorium af engelske

Baade.

Den dansk-norske Regering gjorde stærk Indsigelse

baade imod Blokaden i Almindehghed , og imod, at

den hensynsløst blev gjennemført, ogsaa mod de hol-

stenske Skibe-). Medens de almindelige Indsigelser

vare unyttige, lykkedes det dog efter henved et Aars
Forløb at formaa den engelske Regering til at indrømme,

at de tilbagevendende Grønlandsfarere kunde sejle til

Gliickstadt, og at Baad^arten over ..die Watten*' skulde

') Brev til Kongen af Preussen af 29de Juli 1803 Correspon-
dance de Napoleon, 8de Bind 425.

^) Depescher til London af 21de Juli, 2den August, 3dje og 24de

September og 1ste Oktober 1803.
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være tilladt^). Dette var ikke blot i og for sig billigt:

men Regeringen i Kjøbenhavn kunde kræve Gjengjæld.

fordi den havde indrømmet England, at dets Paketbaade,

der tidligere havde vedligeholdt Forbindelsen med Fast-

landet over Hamburg, maatte anløbe Tonningen. Skjønt

dette kun var, hvad en neutral Magt havde fuldstændig

Ret til at tillade, var det dog ikke uden Misligheder,

for saavidt Bonaparte rimeligvis vilde se skjævt dertil. -)

Danmark gjorde sig derved tjdelig til Mellemleddet mel-

lem England og en stor Del af Nordeuropa. Overho-

vedet kom Tonningens Hlle Havn til at spille en mær-
kelig Rolle, saa længe Danmarks Neutralitet varede.

Var det end besværligt at fore Varerne fra og til Ton-

ningen til Vogns igjennem Holsten eller paa Baade over

Watterne, saa var dette den eneste Vej, ad hvilken For-

bindelsen imellem Nordtyskland og Vesterhavet kunde

vedligeholdes. Toldbøgerne fra Tonningen vise, at der

f. Ex. i Aaret 1805 her ikke var mindre end 32000 Kla-

reringsposter ^). Ogsaa Husum og Kiel havde Fordel af

denne Transithandel, for ikke at tale om, at den hol-

stenske Befolkning tjente godt ved at yde Heste og

Vogne til Transporten. Saaledes opvejedes Ulemperne

ved Elb-Blokaden i væsenlige Henseender, og Frankrig

lod Tingene gaa deres Gang paa denne Kant.

Men den politiske StilHng. der var skabt, ved at

Franskmændene vare trængte frem til Elben, fremkaldte

en Række kritiske Øjeblikke og vanskelige Forhandlin-

ger. Besættelsen af Hannover var Tegnet til en stor

europæisk Forvikling. Hvorledes Forholdet imellem

Rusland og Preussen paa den ene Side, Frankrig paa

den anden, vilde udfolde sig, var Øjeblikkets store Spørgs-

1) Depesche fra London af 20de Juli 1804. Jvfr. Handels- og

Industritidende for 1804.

2) Bernstorffs Forestilling til Kongen af 29de Juli 1803.

3) Smlgn. Nathanson: Danmarks National- og Stats-

husholdning S. 775—76 og „Gemålde von Tonningen
von J. A. O." (Altona 1805).
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maal. Regeringen i Kjøbenhavn maatte sige sig selv,

at det kunde faa den vægtigste Indflydelse paa Danmark-

Norges Skjæbne. Den blev ogsaa ufortøvet draget ind

med i Forhandlingerne.

Skjønt Preussen var nærmest til at stille sig i

Breschen imod Bonaparte, hvis han vilde gaa ud over,

hvad han allerede havde besat, kunde Ingen vente, at

det vilde tage Initiativet. Kong Frederik Wilhelm III's

krampagtige Lyst til at undgaa et Bnid, og den Skær-

pelse, denne Lyst tik ved flere indflydelsesrige Mænds
Raad, dannede en uoverstigelig Skranke imod de Fore-

stillinger i modsat Retning som Udenrigsministeren Haug-

witz, i det mindste en Tidlang, havde søgt at gjøre

gjældende ^). Den videre Udvikling af Forholdene vilde

langt mere komme til at afhænge af den russiske Politik.

Kejser Alexanders Stilling var imponerende. Øster-

rigs Nederlag og Preussens Passivitet havde gjort, at

') Hvor stort et Ansvar Haugvvitz end har for adskillige af den

preussiske Regerings Fejlgreb i disse Aar, saa har han dog
senere paastaaet, at hans Raad ved denne Lejlighed ikke

vare blevne fulgte. (Hausser anf. St. II, 470). Det stem-

mer hermed, naar den dansk-norske Gesandt i Berlin Bau-

dissin tilskrev (14de Maj 1803) Bernstorff, at Haugwritz havde
udtalt til den russiske Gresandt Alopæus, „dans un moment
d'efftision de coetir qiie ce n'était point å lui ou å ses conseUs

qu'on devait imputer Vapathie avec laquelle on resterait ici

spectateur des malheurs". Senere i Aaret, da Hardenberg en

kort Tid styrede Udenrigsministeriet, medens Haugwitz havde
Orlov, udtalte han for Alopæus, hvorledes han .,désapprouve

le systéme 2}olitiqHe de la Prusse, combien Vinfluencefuneste des

subalternes sur Vespvit du roi lui parait fatal et nuisible".

(Baudissins Depesche af 27de Aug. 1803). Endnu stærkere

udtalte han i Slutningen af 1804 som preussisk Udenrigsmi-
nister til Baudissin : .,Je vous donne ma parole d'homieur que

si favais eu å cette époque la direction des ajffaires^ faurais
plutot donné ma demission que de consentir å la plus grande

faute politique que janiais la Prusse ait faite et quelle aura
constamment a regrettcr et å se reprocher. (Depesche fra Bau-
dissin af 13de November 1804).

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 3
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Rusland gjaldt som Frankrigs eneste Jævning paa Fast-

landet. Der var desuden paa denne Tid et forargeligt

Kjævleri i Tyskland om Rigsridderskabets Kaar, hvilket

virkede til at svække Enigheden imellem Rigets Med-
lemmer og forøge Uviljen imellem Østerrig og Preussen.

Naar der paa den tyske Rigsdag i Regensburg lød

Klager over Krænkelsen af Tysklands Neutralitet ved

Hannovers Besættelse og ængstende Ord om, at Fransk-

mændene ogsaa vilde tage Hansestæderne, da hørte man
« udtale, at Hjælpen derimod nærmest maatte ventes ved

det kejserlige russiske Hofs Indskriden i). Det var og-

saa til Petersborg, at Hansestæderne vendte sig med
deres Klager, og der var et Kapløb imellem England

og Frankrig om, hvem der kunde knytte Rusland til sig.

Udsigterne vare heldigst for England. Rusland

havde vistnok ikke Lyst til at kaste sig ind i Krigen

paa dets Side, og det vilde helst spille en Rolle som
Mægler. Men dette Forsøg slog fejl. Uden at vi kunne

gaa ind paa de Forhandlinger, der i den Anledning før-

tes mellem de tre Stormagters Regeringer, ville vi blot

fremhæve, at denne Mægling, der blev afvist af begge

de kæmpende Stater, aabenbart vilde være bleven mest

til Fordel for England. De Fordringer, Rusland stil-

lede til Frankrig, stode i bestemt Strid med den Bona-

parteske Politiks Krav paa at raade over Norditalien

saavel som over Schweitz og Holland. Endnu tyde-

ligere havde Kejser Alexander vist sin Uvilje over

Frankrigs stigende Overvægt ved Underhandlinger, han

havde aabnet baade med Preussen og med Danmark-

Norge. Han havde ikke kunnet hindre Hannovers Be-

sættelse ; men næppe havde han faaet Underretning

derom, førend han var bestemt paa at ville modsætte

sig, at Franskmændene overskrede dette Lands Græn-

ser. Baade Hamburgs og Holstens Fare ængstede ham.

1) Hausser anf. St. S. 488.
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Preussen og Danmark-Norge bleve derfor i de første

Dage af Juli opfordrede ') til at hjælpe Rusland med
at standse Franskmændene. Forsaavidt den dansk-

norske Regering dengang allerede havde samlet Tropper

i Holsten, havde den gjort et Skridt i den Retning,

Rusland ønskede. Men dens Mening hermed havde kun
været at forsvare sine egne Grænser. Den havde ikke

henledt Ruslands Opmærksomhed paa sin truede Stilling,

hvorved den let havde kunnet komme i en lignende Af-

hængighed af dets Politik som ved sin Henvendelse til

det i Sommeren 1800. og den havde i ØjebUkket ikke

Lyst til maaské igjen at blive Syndebuk for en Po-

litik, hvis Svingninger den ikke kunde forudse. Ud-

sat som Danmark laa for at blive angrebet af Fransk-

mændene, længe inden der kunde komme Hjælp fra

Rusland, var det henvist til en forsigtig Pohtik. Rus-

lands Opfordringer havde et fuldstændig defensivt Præg;

men de tilsigtede at værne om Nordtyskland i det Hele
udenfor Hannover. Danmark-Norge vilde ved at gaa

ind herpaa komme til ganske anderledes at stille sig i

Linien imod Frankrig, end naar det holdt sig til sine

egne Grænsers Forsvar. Skjønt det vilde være Daarskab.

i et Øjeblik som det daværende, at vrage Ruslands Til-

bud om Hjælp, kunde man ikke. naar man var begræn-

set til denne alene, paatage sig Forpligtelser til at værne

om andre end sine egne Lande. Vilde man gaa videre,

maatte man være sikker paa at have Preussen med sig.

„Det er", skrev Chr. Bernstorff til Gesandten. Baudis-

sin i Berlin (15de Juli 1803), ^.en Selvfølge, at vi ikke

kunne vove os frem eller gribe nogen Opsigt vækkende
Forholdsregel, inden vi have fuldkommen Sikkerhed for,

at vi ved en fast. kraftig og imponerende Overenskomst

ville være betryggede imod ethvert Angreb." Blev en

') I Følge Depesche fra Woronzof til Lizakewitsch af 9de (21de)

Juni 1803, hvoraf Afskrift findes i Udenrigsministeriets Arkiv.

3*
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saadan opnaaet ved Preussens Samtykke, ventede man
sig derimod heldige Resultater; thi der var kun liden

Sandsynlighed for, at Frankrig da skulde vove sig videre

frem i Nordtyskland. Man svarede altsaa Rusland, at

man var rede til at efterkomme dets Ønske, saafremt

Preussen vilde være med. Petersborgerhoffet, der selv

havde rettet en tilsvarende Opfordring til Regeringen i

Berlin, gik villig ind paa Danmark-Norges Synsmaade,

saameget mere som Troppesamlingen i Holsten var et

klart Vidnesbyrd om, at Stemningen hos den dansk-

norske Regering var efter Ønske.

Kronprins Frederik og hans Raadgivere havde saa-

ledes hurtig taget deres Parti og truffet en Beslutning,

der maatte faa en gjennemgribende Indflydelse paa vort

Fædrelands Forhold i de følgende Aar, forudsat at Preus-

sen vilde gaa med. Paa dets Politik beroede i dette

Øjeblik baade Ruslands og Danmark-Norges Stilling til

Frankrig. Men end ikke et saa rent defensivt Skridt,

som det her paatænkte, kunde Frederik AVilhelm III

mande sig op til. Efter at Preussen i 1795 havde om-

byttet Krigspolitiken imod Frankrig med en defensiv

Holdning, beregnet paa at værne om Nordtyskland, dri-

stede det sig nu ikke til at slutte sig sammen med an-

dre Magter om at forsvare, hvad der endnu her var

urørt af Franskmændene. Den preussiske Konge dannede

sig bedrageriske Forestillinger om at kunne gjøre Ind-

tryk paa Bonaparte ved en særlig Forhandling med ham,

og sendte Kabinetsraaden Lombard, netop en af de

Mænd, der stærkest vare Talsmænd for en passiv Politik,

til Briissel, hvor Bonaparte dengang opholdt sig (Juli

1803). Lombard skulde navnlig formaa den franske

Hersker til at formindske Besætningen i Hannover og

rømme Cuxhaven. Men Bonaparte havde let Spil med
den lidet dulige og meget forfængehge Underhandler.

Han forstod at vække hans enthousiastiske Beundring
for sine egne Planer, og isteden for at gjøre nogen Ind-

rømmelse, fremstillede han sin Politik som den eneste.
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der kunde gjøre Ende paa Englands Despoti paa Havet,

denne Plage for alle andre Magter. Preussen, sagde

han, burde selv hjælpe med dertil, men det var da nød-

vendigt, at det opgav sin Neutralitet og sluttede sig til

Frankrig ved en Alliance. Lønnen for denne skulde,

«om han synes at have antydet, Hannover være ^). Et

Brev. Bonaparte sendte Kongen af Preussen i Anled-

ning af Lombards Forhandling med ham
,
gik i lignende

Retning, men var mere uliestemt. Samtidig sendte Ma-
dame Bonaparte Dronningen af Preussen en Present,

bestaaende af et Par kostbare Kniplingskjoler, der led-

sagedes af et egenhændigt Brev fra hende. Bonaparte

forsmaaede ikke at benytte Skjørtevejen 2).

Medens denne Forhandling stod paa. havde den

preussiske Konge svaret Kejseren af Rusland, at han

først havde villet forsøge, hvad der med det Gode kunde

udrettes hos Bonaparte . men at han. hvis Lombards
Sendelse ikke førte til Noget, var rede til at enes med
Rusland om fælles Skridt til at standse videre gaaende

Planer fra fransk Side 3). En Opfordring fra Regeringen i

Kjøbenhavn. der gik i samme Retning som den russiske,

blev besvaret paa en lignende Maade. Men, saasnart

Lombard var vendt hjem og havde fortalt om Bona-

partes venskabelige Følelser for Preussen, gik Berliner-

hoffet over til fuldstændig at afslaa de russisk - danske

Opfordringer, hvortil ogsaa svenske af samme Natur
i den nærmest foregaaende Tid havde sluttet sig. Den
preussiske Regering erklærede, at den havde faaet tilstræk-

') Frygten for, at Frankrig paa en eller anden Maade vilde

disponere over Hannover, kommer ogsaa i denne Tid frem i

de danske Depescher. Talleyrand nægtede rent ud til Dreyer,

at der var Tale derom.

"-) Correspondance de Napoleon VIII, 425. Depescher fra

Berlin af 13de og 16de Aug. 1803.

3) Depesche fra Berlin af 19de Juli 1803.
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kelige Garantier for Frankrigs fredelige Hensigter, og

Baiidissin fik derfor ingen Brug for den Fuldmagt, der

var sendt ham fra Kjøbenhavn til at slutte Overens-

komst med Preussen og den russiske Gesandt i Berlin ^).

Ruslands Plan var tilintetgjort. Vort Fædreland har i

den nyeste Tid lidt store Ulykker som en Følge af den

preussiske Politiks hensynsløse Energi, I de Aar,

hvorom her er Tale, kom det til at føle fordærvelige

Virkninger af de modsatte Egenskaber ved Berliner-

hoffets Holdning.

Saasnart Preussens Svar var blevet den dansk-

norske Regering bekjendt, ophævede den Troppesamlin-

gen i Holsten. Om at benytte Tropperne som Led i

en Række fælles Forsvarsanstalter kunde der ikke

mere være Tale; og vistnok følte Regeringen sig langt

fra tryg 2); men det var en altfor trykkende Byrde

at blive ved at give Penge ud til at holde et stort An-
tal Tropper paa Benene, som nu ved den vitterHge Til-

nærmelse imellem den preussiske og franske Politik ikke

mere kunde være til nogen Nytte. I Slutningen af

August marscherede de forskjellige Regimenter til deres

Garnisoner, og den største Del af Tropperne blev hjem-

permitteret 3).

Efter at Bonaparte havde faaet Vished om. at

Preussen ikke vilde træde op imod ham, kunde han

trygt afvise den tidligere omtalte russiske Mægling.

Hvad enten han har havt Kundskab eller ikke om Rus-

lands Opfordringer til Danmark-Norge og dettes Rede-

^) Depescher fra Berlin af 23de og 30te Juli, 2den og 13de

August 1803.

') I en Depesche til Petersborg af 2ode August 1803 udtaler

Bernstorff, at paa Grund af Preussens utrolige Passivitet

.,nous nous trouvons réduits å un etat (Visolement d'autant

plus penible que nous sommes loin de partager la securité ou
de nous abandonner ati quiétisme de Sa Mai^é Prussienne.

3) Ordrerne ere af 24de og 25de August 1803.
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bonhed til at modarbejde hans Planer, lod han Afvis-

ningen af den russiske Mægling følge af en haanende

Artikel i Moniteur den 28de August imod den dansk-

norske Regering, og af en meget skarp Note til denne.

Moniteurartiklen, der havde Form af en Korrespondent-

artikel fra Hamburg og med vanlig Usandfærdighed an-

gav Styrken af det danske Korps til 30,000 Mand, antydede,

hvor let det var at gjennemskue, at denne Troppesamling

ikke blot var beregnet paa at værne om Neutraliteten.

„Er det klogt"', saaledes endte Artiklen, „at give sig

Udseende af at udfordre Frankrig? Tror Kronprinsen

for Alvor, mere at kunne imponere med sin Hær end

med blotte Grænsepæle? Han nytter Lejligheden til at

øve sine Tropper i at manoeuvrere. Meget godt! Men
han spilder blot derved uden Nytte Penge, som han med
støiTe Gavn kunde bruge til at bringe sin Flaade paa

Fode igjen". Endnu tydeligere talte om muligt Noten af

4de Fructidor, som Dreyer samtidig modtog fra Talley-

rand. Denne fremhævede heri Konsulens Forbavselse

over, at Danmark havde fortsat sine Rustninger i Hol-

sten, efter at den hannoverske Sag var bragt i Orden.

„Man skulde have ventet-', hed det videre, „at Dan-

mark vilde udruste sin Flaade for at værne om sit Flag,

og det er pinligt at se, hvorledes Hoffet i Kjøbenhavn

paa et Tidspunkt, da det indtager en krigersk Stilling

overfor Frankrig, viser en fuldstændig Tryghed og

Uvirksomhed til Søs. Første Konsul har ikke kunnet

beslutte sig til at tro, at Mr. Listons ^) Nærværelse i

Kjøbenhavn har havt nogen Del i disse Bevægelser.

Han kan ikke forestille sig, hvad Danmark kunde have

at tvistes om med Frankrig, og han er overtydet om, at

en Regering, der har et saa godt Navn for sin Klog-

skab, vil undgaa at vove sig frem til Fordel for Inter-

*) Denne engelske Diplomat opholdt sig i Kjøbenhavn som sendt

hertil i et særligt Ærinde.
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esser, der ere den saa fremmede, og at den vil føle, at

den med Hensyn til Frankrig stedse vil have den bedste

Sikkerhed i en fuldstændig Tillid og ved at give Bevi-

ser paa et loyalt Yenskab, medens Troppesamlinger i

Holsten nødvendigvis vilde have til Følge, at Første

Konsul blev nødt til at sende endnu 30.000 Mand til

Hannover. Dette vilde være en ny Kilde til Uro for

Europa og til Spænding imellem tvende Stater, der

ved deres gjensidige Skibsfartsinteresser og den Agtelse,

de skylde hinanden, ere skabte til at være i den inder-

hgste Overensstemmelse med hinanden" ^).

At den franske Regering først nu kom med disse

Udtalelser, medens den tidligere havde givet sig Ud-
seende af at opfatte Troppesamlingen i Holsten paa en

helt anden Maade 2), hang utvivlsomt sammen med Ud-
vikhngen af Preussens Forhold til Frankrig. Bonaparte,

der ikke vidste, at Troppesamligen allerede var hævet,

nyttede den gode Lejlighed til at give den dansk-norske

Regering en skarp Tilrettevisning. Ogsaa her hjemme
har man ikke sjælden fremhævet Troppesamlingerne i

Holsten som saa taabelige, at de berettigede til Moni-

teurens ikke meget smigrende Bemærkning, at Grænse-

pælene kunde gjøre samme Virkning 3); men det vil maaske

indses, baade at Hannovers Okkupation gjorde det na-

turligt, at Kronprinsen fra først af lod Samlingen finde

Sted, og at dennes Fortsættelse i længere Tid stod i

^) Denne Note er vedlagt Depesche fra Paris af 29de August.

^) Den franske Gresandt i Petersborg foreviste endog i August for

den russiske Regering Afskrift af en Note fra Talleyrand til

Dreyer, som gik ud paa, at Danmarks væbnede Forholds-

regler i Holsten ikke blot ikke liavde vakt Mishag i Frank-

rig, men tvertimod bleve billigede af det. (Depesche fra Wo-
ronzof til Lizakewitseh af 15de (27de) Oktober 180-3, hvoraf

Afskrift findes i Udenrigsministeriets Arkiv).

^) Se

h

losser: Geschichte des achtzehnten Jahrhun-
derts. (Heidelberg 1846) 6te Bind 548 fælder en gunstigere

Dom, idet han mener, at Holsten herved frelstes fra Napo-
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nødvendig Sammenhæng med Forhandlingerne med Rus-

land og Preussen.

Det var et Held. at den dansk-norske Regering al-

lerede havde opløst Troppekorpset. inden der fra fransk

Side var faldet saadanne truende Ytringer. Den slap

derved for den Ubehagelighed, enten at maatte lyde

Ordren eller at maatte trodse Bonaparte, og den kunde

give det bedste Svar ved at meddele, at Troi)pesamlin-

gen var forbi i). Den franske Regering undlod dog ikke

at give ondt af sig. fordi Danmark overhovedet havde

samlet Tropperne. Talleyrand sagde endog til Dreyer,

at saafremt Bonaparte havde modtaget ,.et eneste Ord
fra Ruslands Side. der tydede paa. at denne Magt vilde

tage Del i en Konfoederation imod Frankrig, vilde Ge-

neral Mortier øjeblikkelig være marscheret ind i Hol-

sten med 30.000 Mand*'. Det var. paastod man. Dan-

marks Rustninger, som havde gjort det nødvendigt at

forøge den franske Hær i Hannover, og de franske

Officerer i Mortiers Korps vare ivrige efter at faa Ordre

til at gaa løs paa Holsten 2). Men Forholdet fik igjen

et venskabeligt Præg. Skjønt Dreyer strax med sin

vante Iver vilde have en Artikel ind i Moniteur. for at

gjendrive de fornærmende Udtalelser, der her vare frem-

satte imod den dansk-norske Regering, mente denne med
Føje. at det var bedst ikke at røre mere ved det

hele Sammenstød. Den franske Regering syntes allerede

ilde om. at Moniteurens Ord vare blevne modsagte ved

en Artikel i det hollandske Blad Gazette de Leyde,

hvilken gjaldt for at være skrevet af eller i det mindste

leons Plageri, paa en Tid da Hansestæderne bleve pinte og
plagede af Franskmændene og Mecklenburg foruroligedes

af dem.

') Den almindelige Opfattelse, at det var Moniteurartiklen, som
fremkaldte Troppernes Hjemsendelse, er, i Følge hvad her er

paavist, urigtig. Man finder den allerede i Annual regi-

ster for 1803. S. 287.

^) Depescher fra Paris af 5te og 9de September.
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inspireret af den dansk-norske Gesandt i Haag, Danne-

skjold Løvendal ^).

Forholdet imellem Rusland og Frankrig blev stedse

mere spændt, og den russiske Gesandt i Paris, Markof,

viste ved denne som ved tidligere Lejligheder anden-

steds, at han egnede sig mere til at forværre end til at

udglatte en Forvikling. Bonaparte krævede hans Hjem-
kaldelse ; men de Udmærkelser, Kejser Alexander lod

blive Markof til Del derefter, vare tydelig rettede imod
Frankrig. Man begyndte i Slutningen af Aaret at tale

om, at Rusland var i Færd med at danne en Koalition,

der vel ikke tilsigtede et Forbund med England, men
dog vilde sætte en Skranke for Frankrigs Overgreb -).

Næppe uden et bestemt Øjemed gik Bonaparte derfor i

en Samtale med Dreyer i de sidste Dage af Oktober

1803 omstændelig ind paa sit Forhold til Rusland.

Efter at han havde kritiseret Markofs Holdning meget

skarpt, udbrød han: „Men jeg vil hverken lade mig

skræmme eller imponere af Petersborgerhoffet
;
jeg har

gjort meget for at vinde det, jeg har i de tyske For-

hold ladet det spille en Rolle, som maatte smigre dets

Forfængelighed, fordi det laa i Frankrigs Interesse at

vise sig hgegyldigt med Hensyn til Fastsættelsen af de

forskjellige Vederlag; jeg har ogsaa ved andre Lejlig-

') Det er vistnok denne Artikel af det hollandske Blad, hvoraf

der er givet en Oversættelse hosBredow anf. St. S. 574. Note,

og som derfra er optaget hos Høst anf. St. III, I, 148—49.

Men naar Bredow kalder det ,,eine halboffizielle AnUoort;"

hvad der hos Høst bliver .,eine offizielle Aritrvort", er det

urigtigt. Danneskjold Løvendal havde her handlet ganske paa

egen Haand, og Bernstorff skrev til Dreyer (17de Oktober), at

denne Artikel havde været lidet efter den danske Regerings

Ønske, da denne blot vilde have Moniteurartiklen ignoreret

(jvf. Depesche af 15de September til Dreyer om, at han ikke

maatte gaa videre i at virke for en Modartikel imod Moni-

teurens Udtalelser).

*) Om dette Rygte tales der i Apostille til Depesche fra Paris

af 26de December 1803.
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heder taget Hensyn til Rusland, men jeg har hverken

villet eller kunnet stillet det tilfreds i alle Henseender;

jeg frygter det ikke, hvis det skifter Synsmaade eller

System; vi ligge altfor langt borte fra hinanden til at

kunne skade hinanden. Med Eder er det en helt anden

Sag, og jeg forstaar vel, at Danmark, som ligger Rusland

saa nært, maa tage meget Hensyn til det. Jeg vil ved-

blive at søge Kejser Alexanders Venskab; men hvis

hans Ministre faa ham til at skifte System med Hensyn

til Frankrig, vil jeg ikke bryde mig derom ^). — Bonaparte

vilde herved vistnok lade Regeringen i Kjøbenhavn vide,

at Frankrig ikke agtede at fire det mindste overfor

Kejser Alexander. Der laa middelbart deri en Opfor-

dring til saa vidt muligt at være paa sin Post imod

Forsøg, som den russiske Regering maaske vilde gjøre

paa stærkt at drage Danmark-Norge over paa sin Side.

Bonaparte havde god Grund til at tænke sig en

saadan Mulighed. Rusland fortsatte paa denne Tid

sine Anstrængelser for at faa Preussen til at træde op

imod Frankrig, og det nærmede sig baade til Østerrig

og England. Samtidig gjenoptog det Forhandlingerne

med Regeringen i Kjøbenhavn. Dennes Holdning i

Sommeren 1803 havde været fuldt tilfredsstillende, og

da man i Petersborg fik Underretning om de Trusler,

der fra fransk Side vare fremførte imod Danmark-Norge
i Slutningen af August, udtalte Kejser Alexander per-

sonlig til Rosenkrantz, at han vilde gjøre Alt, hvad der

stod i hans Magt, for at hjælpe Danmark, hvis det

trængte til hans Hjælp. Han havde, sagde han, alt-

for megen Grund til at rose den Maade, hvorpaa Kron-
prinsen havde vist sin Hengivenhed imod Ruslaaid, til

at han nogensinde skulde kunne glemme den, og til at

han ikke fra sin Side skulde gjøre Alt, hvad der stod

i hans Magt, for at vise, at han forstod at skatte Dan-
marks Holdning. „Det er'', tilføjede han, „ikke paa

O DepeBche fra Paris af 24de Oktober 1803.
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samme Maade, man handler andensteds." Aabenbart

hentydede han derved til Preussen i),

Naar Rusland omtrent paa denne Tid opfordrede

baade Danmark -Norge og Sverige til, om fornødent

gjordes, at virke med til at holde alle Fjendtligheder

borte fra Østersøen, behøvede det kun at være en Til-

nærmelse, skabt af fælles Skibsfartsinteresser, Derimod
tydede det paa Velvilje imod Danmark-Norge, at den

russiske Regering opfordrede England til at vise sig

hensynsfuldt imod den danske og norske Handel, og at

den udtalte til den preussiske Gresandt i Petersborg

Goltz 2), at Rusland ikke vilde taale, at Danmark led

noget Mén 3). Kejser Alexander og hans Ministre, der

vare opfyldte af Mistanke imod Bonaparte, ønskede nu

med endnu større Iver end tidligere i Aaret at sikre

saa vel Danmarks liolstenske Grænse som de nordtyske

Stater og Stæder imod franske Angreb. Men dertil

vilde de have Danmark-Norges egen Medvirkning, Det

^) Depesche fra Petersborg af 18de Oktober. Jvfr. hermed De-

pesche sammestedsfra af 16de Oktober 180.3.

-) Baron Selby, der, efter at Rosenkrantz i Efteraaret 1803 var

rejst hjem med Oriov, virkede som Chargé d'afifaires i Peters-

borg, hørte Goltz 'udtale sig med Uro om Preussens Stilling-

og derpaa ytre til ham: „Pour iwus autres, vous 2)0uvez etre

tres tranquils, si vous étes attaqués oti lesés dans vos droits

par qui que ce soit, la Rtissie se déclarera immédiatement en

votre faveur et prendra pour vatre soutien les mesures les plus

decisives et les plus efficaces. C'est a peu pres la le seul objet

sur lequel fai trouvé qu'on a pris ici tine resolution fixe, a

laquelle l'interét meme de la cour d'ici, la confiance qu'elle a

en votre gotivernement et la conduite que celui-ci a tenue et

et tient encore, Vengageront å rester ferme. (Depesche fra

Petersborg af 23de Dec. 1803).

^) Depescher fra Petersborg af 4de, 2.5de og 28de Oktbr. 1803.

En ganske lignende Udtalelse som den i Texten omtalte til

Groltz fremsatte den russiske Gesandt i Berlin, Alopæus, til

den preussiske Regering (Depesche fra Berlin af 1ste Oktbr.

1803).
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var, skrev den russiske Kantsier Woronzof i Slutningen

af Oktober 1803 til Lizakewitsch i Kjøbenhavn, utvivl-

somt, at Franskmændene nu, da de følte sig trygge

imod at møde Modstand fra Preussens Side, vilde

nytte Lejligheden til at tage Hamburg og Liibeck

eller i det mindste paalægge dem ødelæggende Kon-
tributioner. Ogsaa Holsten vilde sikkert synes dem
at være et skjønt Bytte, de vilde gjøre sig til Her-

rer over den danske Konges tyske Lande og maaske

over Jylland med, og de vilde drive deres Voldsomheder

saavidt, at de vilde kræve Sundet lukket for den en-

gelske Skibsfart. Men dette agtede Kejseren ikke at

taale, og da Preussens Holdning gjorde det umuligt at

sikre bele Nordtyskland, vilde ban i det mindste værne

om det, der endnu ikke var kommet under det franske

Aag, navnlig over Holsten. Mecklenburg og Stæderne

Hamburg og Liibeck. Han var rede til at forene sin

Styrke med Danmarks, og hvis den danske Regering er-

kjendte Nødvendigheden af en fælles Optræden, maatte

den meddele, bvor stor Styrke den kunde stille paa

Benene, og hvor mange Tropper der burde ydes fra

russisk Side. Naar Rusland og Danmark vare blevne

enige, agtede Kejseren at opfordre den svenske Konge
til paa Pommerns Vegne at tiltræde Forbundet, ligesom

ogsaa Hansestæderne og Mecklenburg burde medvirke.

Der maatte svares hurtig, og dyb Hemmelighed var

nødvendig, tbi Rusland kunde ikke sende Tropper førend

til Foraaret. Tidligere i Aaret, hed det tilsidst, havde det

utvivlsomt været de danske Rustninger i Holsten, som
bavde standset Franskmændenes ærgjerrige Planer, og^

den Fasthed, Regeringen i Kjøbenhavn ved denne Lej-

lighed bavde udfoldet, havde bragt Kejseren til nu at

fremsætte dette Forslag til en Overenskomst , som netop

vilde virke til at sikre den danske Konges Stater imod
Ijendtlige Angreb ^).

') En Afskrift af denne Depesche, dateret 13de (25de) Oktober^
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Det var under mindre heldige Forhold, at den rus-

siske Opfordring til en Overenskomst paa ny blev rettet

til den dansk-norske Regering. Petersborgerhoffet har

sandsynligvis haabet. at det, naar det havde bragt en

saadan nordisk Alliance i Stand, skulde faa det nølende

Preussen draget med sig. Men Danmark, der laa nær-

mest til at tage Stødet af imod Frankrig, maatte have

store Betænkeligheder ved at indlade sig paa et saadant

Experiment. Regeringen i Kjøbenhavn var i den senere

Tid stedse bleven mere overtydet om, at Preussen ikke

var stemt for en Koalition, der aabenbart var rettet

mod Bonaparte. Paa den anden Side vilde det. saa-

fremt Franskmændene fik i Sinde at angribe dansk Land-

omraade. være et stort Gode at have et Rygstød i Rus-

land. Den dansk-norske Regering afviste derfor ingen-

lunde det russiske Tilbud, og den erklærede, at den vilde

gjøre, hvad den kunde, for i paakommende Tilfælde at

forsvare sig med Kraft; men den krævede baade for-

skjellige Forsigtighedsregler for ikke at bhve kompro-

mitteret overfor Frankrig, og ønskede at give Sagen en

saadan Vending, at den ikke skulde blive ofret for Andres

Skyld. For efter Evne at afværge et formeligt Brud imellem

Rusland og Frankrig, fremhævede den. hvor venskabeligt

denne Stats Sprog var blevet i den sidste Tid. „Vi

have", hed det i Svaret til Lizakewitsch
,

,.Grrund til at

smigre os med, at Frankrig vil vise os Hensyn og Ag-
telse, saa længe Første Konsul, der nøje kjender Styr-

ken af de Baand. som forene Danmark og Rusland,

stoler paa Freden med denne sidste Magt og sætter

Pris paa at staa i et godt Forhold til den" ^). Der laa

heri en ikke uklar Hentydning til. at Ruslands egen

Holdning imod Frankrig \"ilde være af stor Betydning

der blev forevist den dansk-norske Regering, findes i Uden-
rigsministeriets Arkiv.

*) Depesche til Petersy:)org af 13de December 1803; jvfr. den af

Kongen approberede Forestilling af 23de November 1803.
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for Danmarks Sikkerhed, og at altsaa det bedste Mid-

del til at støtte denne \ilde være, hvis Rusland undlod

at udfordre Bonaparte.

Hvor venskabehgt et Sprog Regeringerne i Peters-

borg og Kjobenliavn end førte til hinanden, var der dog

fra første Færd en Forskjel i deres Standpunkter, som

gjorde det tvivlsomt, om fremtidige Forhandhnger kunde

fore til en Overenskomst. Regeringen i Kjøbenhavn maatte

sætte sig som et Hovedformaal at undgaa ethvert Sam-

menstød med Frankrig, som ikke dens egne Grænsers

Forsvar gjorde nødvendigt. Rusland derimod stod paa

Springet til at gribe en Ligevægtspolitik, der kunde føre

til Kamp imellem det og Frankrig, ogsaa paa andre

Steder end ved den holstenske Grænse . og det vilde,

vel at mærke, følge denne Politik, selv om det ikke fik

Preussen med sisr.

III.

Danmark-Norges Stilling under Dannelsen af den tredje

Koalition.

Den skjæbnesvangre Betydning af den russiske Po-
litiks Udvikhng traadte klarere og klarere frem i Aarene
1804—1805, efterliaanden som Modsætningen imellem

Rusland og Frankrig udfoldede sig ved Dannelsen af

den saakaldte tredje Koalition imod Frankrig. Vi ville

i Korthed minde om, hvilke Forhold og Begivenheder

der bragte Konflikten til Modenhed. I Marts 1804 lod

Bonaparte, lidenskabelig forbitret over Georges Cadou-
dals Sammensværgelse , den unge Hertug af Enghien
bortføre fra badensk Grund og skyde ved Yincennes.

Denne despotiske Handling vakte ikke blot stort IMis-

hag i Frankrig, men ophidsede Stemningen imod ham
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i det øvrige Europa, og særlig Kejser Alexander blev

saa oprørt derover, at Thiers ikke uden Grund har op-

fattet hans Yrede som Hovedgrunden til den tredje

Koalition. I Maj blev Napoleon Kejser, medens sam-

tidig Ministeriet Addington i England afløstes af den
energiske William Pitt, der med en helt anden Kraft

end Forgængerne virkede for at skaffe England For-

bundsfæller paa Fastlandet. Kejser Alexander lod sin

Gesandt ved Rigsdagen i Regensburg protestere imod
den Krænkelse af neutralt Territorium, hvori Napoleon

havde gjort sig skyldig, da han lod Hertugen af Eng-

hien bortføre, og han opfordrede Medlemmerne af det

tyske Rige til at forene deres Klager med hans. Til-

lige oveiTakte den russiske Chargé d'affaires i Paris

d'Oubril en skarp Note til den franske Regering i i^nled-

ning af Hertugens Drab. Napoleon svarede med Bitter-

hed, og da en ny nissisk Note, hvori der iblandt andet

krævedes Opgivelse af Neapels og Hannovers Besættelse,

blev besvaret med et bestemt Afslag, ophørte i Efter-

aaret 1804 den diplomatiske Forbindelse imellem de

tvende Kejsere. Springet herfra til en Krig syntes ikke

at kunne være langt, og England gjorde sit bedste for

at faa Rusland til at gjøre det. Men om det skulde

komme til en almindelig Krig, maatte afliænge af de

tyske Stormagter. Efter at Østen*ig længe havde vak-

let frem og tilbage, sluttede det et Forsvarsforbund med
Rusland (6te November 1804) med det Formaal at hin-

dre Frankrigs videre Fremrykning i), og omfattende Rust-

ninger aftaltes. Gustav IV af Sverige knyttede (3dje

') Allerede i de første Dage af Juli 1804 havde den østerrigske

Gesandt i Paris Grev Cobentzl forsikret Dreyer, at hvis

Frankrig vægrede sig ved at give fyldestgj ørende Garantier

med Hensyn til Italien .,la guerre est inévitahle, sa cour,

VEurope entiere ne lyouvant souscrire, å ce qiCil dit, å de

telles vues d'amhition et de domination de Vempereur des

Frangais en Italier' (Depesche fra Paris af 6te Juli 1804).
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December 1804) en Overenskomst med England og i

den følgende Maaned (14de Januar 1805) en lignende

med Rusland, hvorved han erklærede sig rede til med
al sin Kraft at virke for Gjenoprettelsen af den legitime

Myndighed i Frankrig. Man saa Pitt i Begyndelsen af

1805 forelægge det engelske Parlament et Budget,

iblandt hvis Poster fandtes en paa 5 Millioner Lst., der

skulde bruges „til at understøtte Fastlandsmagter", og

Ilte April 1805 sluttede England og Rusland i Peters-

borg et Forbund, der skulde have til Maal at gjenop-

rette Europas Ligevægt, faa Franskmændene bort fra

Nordtyskland og tilintetgjøre deres Magt i Holland,

Schweitz og Italien. Hermed havde de tvende Magter

besluttet sig til en Kamp paa Liv og Død med Frank-

rig, og de erklærede endog, at de vilde behandle En-
hver, der ikke var for Koalitionen,- som Fjende.

Skjønt Napoleon, der saa et Uvejr trække op

imod sig, næppe ønskede en Fastlandskrig i dette Øje-

blik, lod han sig mindst af alt skræmme. Det ene ud-

fordrende Skridt fra hans Side fulgte efter det andet.

Han lod sig udnævne til Konge af Italien, satte den

italienske Jærnkrone paa sit Hoved i Domkirken i Mi-

lano med de bekjendte truende Ord: „Gud har givet

mig den, Ye den, der vil røre den" (26de Maj); og,

efter at han tidhgere i Aaret havde aabnet sine Land-
uddelingers Række ved at give Piombino til sin Søster

Elise, ophævede han (4de Juni) den liguriske Repubhk
(Genua), som nu blev føjet til Frankrig, han lagde

Lucca til Piombino og indlemmede Parma, Piacenza og
Guastalla i den 28de franske Militærdivision.

Budskabet om Genuas Tilknytning til Frankrig

bragte Kejser Alexander saavel som Østerrig til uigjen-

kaldelig at beslutte sig til Krig. Saasnart disse tvende

Magter havde truffet de nødvendige Aftaler indbyrdes

og med England, aabnedes Kampen den 8de Septem-

ber, da Østerrigerne marscherede over Inn imod det

med Frankrig forbundne Bajern. Østerrig, Rusland,
Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807 II. 4
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England og Sverige stode imod Frankrig med dets Va-

salstater og dets Forbundsfæller Spanien, Bajem. Baden

og Wlirtemberg.

Saaledes som Forholdet var imellem Danmark-

Norge og Rusland ved Slutningen af 1803. maatte denne

Udvikling af de almindelige europæiske Tilstande have

overordentlig Betydning for vort Fædreland. Regerin-

gen i Kjøbenhavn var i det Hele vel underrettet om,

hvad der foregik ved de forskjelhge Hoffer, og Chr.

Bernstorff, der i 1803 tillige blev Medlem af Statsraadet,

saa som Udenrigsminister klart, hvad Begivenhederne

førte hen til. Hans Domme baade om Napoleon og om
de Magter, der sluttede sig sammen imod denne, vare

i høj Grad forstandige. Han selv saavel som Kronprin-

sen og Regeringen i det Hele havde ulige mere Sym-

pathi for Napoleons Modstandere end for denne selv,

og Kronprinsen synes ved sin bekjendte Kjærlighed til

militære Øvelser endog undertiden at have faaet Lyst

til at spille en Rolle som Kriger ^). Men Statens Politik blev

ikke paavirket deraf. De Erfaringer, Europa havde gjort

under de tidligere Koahtionskrige, og den umaadelige Mod-
sætning, der var imellem Napoleons G-eniahtet og den li-

det fremragende Dygtighed hos de Statsmænd, som le-

dede Fastlandsmagternes Politik, maatte vække grundet

Formodning om. at en ny Koahtionskrig kun vilde føre

til væiTe Nederlag for Frankrigs Modstandere end dem,

^) I hans meget unge Dage under det korte Felttog imod Sve-

rige 1788 kom den frem paa en Maade, der ængstede A. P.

Bernstorff (Se min Afhandling om Hugh Elliot i Histo-
risk Tidsskrift lY 1, 816 og 820, Anm. ***). Nu omtaler

Chr. Bernstorff i nogle Optegnelser til sin Broder Joachim
Bernstorff, der fungerede under ham som Direkteur i Uden-
rigsministeriet, at Kronprinsen ,,sich wahre und schmerzliche

Gewalt anthun 7nuss so oft es darauf ankommt seine entschie-

dene und immer herrschende Vorliebe fur die kraftigsten, ja

selbst fur die verwegensten Maasregeln der Kltigheit aufzu-

opfern". (Udenrigsministeriets Arkiv).
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de tidligere havde lidt. Allerede dette maatte være nok

til, at Regeringen i Kjøbenhavn med Ængstelse fulgte

den stigende Spænding imellem Rusland og Frankrig.

Men den var oven i Kjøbet urolig for selv at blive

draget ind i Krigen, og den vidste godt, at under en

Kamp imellem disse tvende Stormagter vilde det paa

Grund af deres geografiske Beliggenhed altid gaa ud

over deres Forbundsfæller i). Kun saafremt baade

Østerrig og Preussen toge Del i Krigen, vilde der være

Udsigt til at faa Bugt med Napoleon, og navnlig Preus-

sens Optræden maatte nu som tidligere have den største

Betydning for Danmark-Norge. Vedligeholdt Berhner-

hoffet den samme Neutralitetspolitik, som det havde fulgt

i den nærmest foregaaende Tid, vilde en Tilslutning til

Rusland medføre store Farer for Danmark. Det maatte

blive Hovedopgaven for Regeringen i Kjøbenhavn, med
opmærksomt Øje at følge Preussens Politik og samtidig at

undgaa saadanne Forpligtelser overfor Rusland, hvorved

den kunde blive udsat for uden tilstrækkehg Hjælp at

skulle forsvare sig imod et fransk Angreb.

Fortsættelsen af de Forhandlinger, som i Slutningen

af 1803 vare blevne aabnede imellem Rusland og Dan-

mark-Norge, viste snart, hvor vanskeligt disse tvende Sta-

ters PoMtik lod sig forene. Ved en Depesche fra den rus-

siske Regering til Lizakewitsch af 19de (31te) December
1803 modtog Regeringen i Kjøbenhavn nærmere Oplys-

ning om, hvad Rusland vilde yde og hvad det ønskede.

Hvis Franskmændene angrebe enten Holsten eller Meck-

lenburg, var det Kejserens Beslutning at sende ad kor-

teste Vej i det mindste 40,000 Mand for at bekæmpe dem,

og han traf alle Foranstaltninger for til Foraaret at

kunne have 170,000 Mand kampfærdige. Han ønskede

') Depesche til Loudon af 16de Juni 1804. Bernstorffs De-

pescher fra 1804 og 180-5 indeholde selvfølgelig en Mængde
Udtalelser om Forholdenes Udvikling.

4*
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nu en Deklaration af Danmark om, at det i et saadant

Tilfælde vilde lade 20—25,000 Mand virke sammen med
hans egne Tropper, ligesom ogsaa at det vilde afslaa

enhver Opfordring fra fransk Side om at lukke Sundet

for Englænderne. Det vilde endelig være ønskeligt, at

Danmark udrustede en Del af sin Flaade. Kejseren

var overtydet om, at Sverige, der selv havde rettet

Forslag til ham, vilde tiltræde slige fælles Skridt, og

man skulde, naar Alt var bragt i Orden, opfordre de

tyske Fyrster saavel som Hansestæderne til at være

med^). ^— Hei-paa svarede den dansk-norske Regering med
en Deklaration af 17de Februar ^j. der gav de Til-

sagn, Rusland ønskede, men vel at mærke, kun opstil-

lede et Angreb paa selve Holsten som fremkaldende

„casKS foederis''. Xaar Danmark ved et saadant var

kommet i Krig med Frankrig, vilde det anstrænge sig

til det yderste for at føre Krigen med Kraft, det vilde

da virke sammen med Kejseren for at gjenoprette Nord-

tysklands Frihed og værne om Mecklenburg og Hanse-

stæderne.

Forskj ellen imellem de tvende Regeringers Stand-

punkt var tydelig. Danmark-Norge vilde kun kæmpe
for de tyske Nabostater, saafremt det selv iforvejen var

blevet angrebet af Frankrig, medens Rusland vilde have,

at ogsaa et fransk Angreb paa Mecklenburg skulde

skabe „casus foederis''. Ja, den russiske Regering for-

trød strax, at den ikke havde fastslaaet det samme i

Tilfælde af. at Frankrig angreb Hansestæderne ^). Da

') Baade af dette Aktstykke og af de i det Følgende benyttede

Breve fra de russiske Udenrigsministre til Lizakewitsch fin-

des Afskrifter i Udenrigsministeriets Arkiv i Kjøbenhavn.

*) Denne er for første Gang trykt i Danske Tractater
efter 1800. I S. 30.

^) Brev af 9de Marts 1804 fra Adam Czartorisky. der i Begyn-

delsen af 1804 havde afløst Woronzof som russisk Udenrigs-

ministtr. til Lizakewitsch.
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den besvarede den dansk-norske Deklaration af 17de

Februar med en Kontradeklaration af 18de Marts

1804, der tilligemed det danske Aktstykke skulde være

Grundlaget for de tvende Magters fælles Optræden se-

nere hen. opstillede den derfor, at enhver Overskridelse

af Franskmændene over den Linie, der nu dannede

Grænse for dem. skulde være „rasus focderis" *). Liza-

kewitsch skulde udtale, at der ikke behøvedes nogen ny

Deklaration fra dansk Side, men at Kejseren, naar den

danske Regering tog imod hans Kontradeklaration, ^'ilde

opfatte det. som om den var gaaet ind paa hans Tilføj-

else. Fordringen om. at Danmark skulde ruste sig til

Søs, vilde man frafalde, da Bernstorff havde givet Liza-

tewitsch den udtrykkelige Erklæring, at de Pengemid-

ler, der bleve sparede ved at undlade disse Rustninger,

vilde blive brugte til at forstærke Landhæren. Da det

var nødvendigt at holde den hele Forhandling saa hem-

melig som muligt, vilde Kejseren ikke sende en Stabs-

officer til Danmark for at forhandle om de militære

Operationer; men den danske Regering maatte udtale

sig nærmere om disse til Lizakewitsch. Det var Kejserens

Mening, at da den forenede Hær vilde komme til at

tælle fiere Russere end Danske, burde en russisk Gene-

ral føre Overkomtnandoen. Men saafremt Kronprinsen

af Danmark selv ønskede at kommandere samtlige Trop-

per, vilde Kejseren med Glæde betro ham sine Soldater,

skjønt naturligvis saaledes, at intet vigtigt skete uden

den russiske Generals Samtykke 2).

Efterhaanden som Ruslands Planer imod Frankrig

udvidede sig. steg dets Iver for at faa Danmark-Norge

med sig. Regeringen i Petersborg saa klart, at Intet

vilde fremme dens Ønsker i saa Henseende mere, end

') Danske Tractater osv. S. 31-33.

') Depescher 1 og 2 fra Czartorisky til Lizakewitsch af 20de

Marts 1804.
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hvis den kunde pege paa Østerrig og Preussen som sine

Forbundsfæller. Inden den endnu havde faaet noget

Svar fra Kjøbenhavn paa sit sidste Forslag, lod FjTst

Adam Czartorisky, der i Begyndelsen af 1804 havde af-

løst Woronzof i Ledelsen af det russiske Udenrigsmini-

sterium, Lizakewitsch meddele den dansk-norske Rege-

ring, at Kejser Alexander havde opfordret de tvende

tyske Stormagter til at enes med ham om at sætte

Skranker for Franskmændene. Nogen Tid efter (28de

Maj (9de Juni)), fik Lizakewitsch endog Fuldmagt til

som en dyb Hemmelighed at betro Bernstorff, at Rus-

land havde god Grund til at stole paa Preussens Med-
virkning, saafremt de franske Tropper overskrede Han-
novers Grænser. — Kejser Alexander var i Virkelig-

heden berettiget til at haabe paa, at det skulde lykkes

ham at drage Hoffet i Berlin over paa sin Side. Efter

at dette havde afvist flere Alliancetilbud fra fransk Side,

sluttede det en Overenskomst med Rusland ^). Herved

lovede det (24de Maj) at ville modsætte sig enhver

Fremtrængen af Franskmændene ud over Hannovers

Grænser. Det modtog Ruslands Tilbud om at ville lade

45—50,000 Mand støde til dets Tropper, hvis et saadant

Overgreb af Frankrig fremkaldte Kamp. Casus foederis

skulde gjælde for indtruffen, saasnart Franskmændene

angrebe nogen Stat Østen for AVeser. der hørte til det

tyske Rige. Særlig fremhævedes de danske Provinser

og Mecklenburg, og Preussen holdt sig overtydet om, at

den danske Konge i saa Fald vilde kæmpe med imod

den fælles Fjende. Naar det syntes formaalstjenhgt,

skulde Danmark og Sachsen saavel som alle andre nord-

tyske Stater opfordres til at tiltræde Forbundet.

I god Samklang hermed havde den preussiske Re-

') Dette Aktstykke er trykt hos Thi er s i Histoire de Teni-

pire (Paris 1865) I, S. 11—12 Note.
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gering i de nærmest foregaaende Maaneder baade for

Danmark-Norge og for Fyrsterne i Sachsen og Hessen-

Kassel fremhævet Nødvendigheden af at træffe Foran-

staltninger til at modsætte sig yderhgere Skridt af

Franskmændene. Den paastod, at den hemmelig gjorde

sig rede til at optræde med Kraft, og det var en

Kjendsgjeming, at den krævede af Frankrig, at det

ikke maatte forøge Troppernes Tal i Hannover og

ikke foretage noget Skridt, der kom til at true de

tilstødende Stater. Napoleon gav vel tilfredsstillende

Tilsagn i saa Henseende ; men Berlinerhoffet mente ikke

at kunne stole derpaa. Det erklærede det for nødven-

digt at fortsætte sine Sikkerhedsforanstaltninger, og det

udtalte baade til Danmark-Norge og til Sachsen Haa-

bet om, at disse Stater ikke vilde svigte det, saafremt

det blev Gjenstand for et fransk Angreb ^).

Den dansk-norske Regering ønskede Intet hellere

end en saadan Politik fra Preussens Side, og den er-

klærede sig villig til at træffe nærmere Aftale med det 2).

Nu for anden Gang viste den sig rede til at træde i

Skranken imod Frankrig, og ligesom i Sommeren 1803

afhang dens Fremtidspolitik af Preussen. Men dette

gjorde intet Skridt til at slutte Overenskomst med Dan-

*) Om disse Forhold handler en Række Depescher til og fra

Berlm fra 21de Februar indtil 19de Maj 1804. I en Depesche

af 24de April fortæller Baron Selby, der dengang var Chargé

d'affaires i Petersborg, at den preussiske Gesandt Goltz havde

oplæst sine sidst modtagne Instruxer for ham. Den preus-

siske Konge havde i disse ført et meget bestemt Sprog om,

hvad han vilde g) øre, saafremt Franskmændene gik videre i

Tyskland: han havde heri ogsaa udtalt, at han gjorde Alt

rede for at kunne tage imod det første Stød, at han var

meget tilfreds med de Svar, Hofferne i Kjøbenhavn og Dres-

den havde givet paa hans Opfordringer, og at han stolede paa

deres Medvirkning.

^) Depesche til Berlin af 24de Marts 1804.
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mark-Norge, saalidt som det overhovedet udtalte sig

nærmere om sine Planer ^). og Regeringen i Kjøbenhavn

kjendte altfor godt Frederik Vilhelm III's vaklende Po-

litik til at stole paa nogen energisk Optræden af ham.

Der skulde kun gaa kort Tid hen. inden Preussen

ved flere Skridt viste sin Iver for at undgaa et Brud

med Frankrig. Allerede den 1ste Juni. altsaa kun en

Uge efter, at Frederik Vilhelm havde udstedt den oven-

nævnte Deklaration til Rusland, sluttede han en Over-

enskomst med Napoleon, hvorved Frankrig vistnok for-

pligtede sig til ikke at forøge Okkupationshæren i Han-

nover, men hvorved Preussen paa sin Side lovede at lukke

de nordtyske Lande for Frankrigs Fjender. Stod denne

Overenskomst end ikke efter Ordene i Strid med Deklara-

tionen til Rusland, var Aanden deri aabenbart en helt

anden. Den dansk-norske Regering kjendte næppe

denne Traktat; men den saa dog i Foraaret og Som-

meren 1804 Vidnesbyrd nok om Preussens Ulyst til at

slutte sig nøje til Rusland 2). Det var ingen Hemme-
lighed, at den preussiske Regering, om den end var ble-

ven forbitret over Hertugen af Enghiens Mord, dog

ikke holdt af den Lidenskabehghed, som Kejser Alex-

ander viste i den Anledning og som han havde givet et

stærkt Udtryk i en Skrivelse til Frederik Vilhelm. Han
havde her udtalt en Lyst til at komme Bonaparte tilKvs,

^) I Anledning af den ovennævnte Udtalelse af den preussiske

Regering om, at den haabede ikke at blive ladet i Stikken

af Danmark, fremhæver Chr. Bernstorff i en Depesche til

Baudissin (af 31te Maj 1804), at hvis dette var mere end

en Udtalelse „hen i Vejret", maatte Preussen anføre, hvor-

for det mente, at dets Sag var Danmarks, thi det havde ikke

udtalt sig om sit System; Danmarks Erklæring om sin Til-

bøjelighed til „at slutte nærmere Aftale med det" (d'entrer

avec elle dans un concert plus étroif) var bleven uden

Virkning.

^) Chr. Bernstorffs Opfattelse af Preussens Politik ses klart af

hans Depesche til Wedel-Jarlsberg af 16de Juni 1804.
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som kun lidet stemmede med Preussens Neutralitets-

politik. Det støttede derfor heller ikke hans Forsøg

paa at faa Rigsdagen i Regensburg til at gjøre Indsi-

gelse imod den Krænkelse af det tyske Riges Omraade,

hvoriFranskmændene havde gjort sig skyldige, da de be-

mægtigede sig Hertugen af Enghiens Person. Det

skyndte sig paa en iøjnefaldende Maade med at erkjende

Xapoleon som Kejser, og det søgte stærkt at berolige

Danmark-Norge med Hens}Ti til Franskmændenes Hold-

ning i Nordtyskland.

Saameget mindre kunde Regeringen i Kjøben-

havn være i Tvivl om, at den maatte vise Tilbage-

holdenhed imod Rusland. Den vedblev at holde fast

ved, hvad den havde udtalt i sin Deklaration af 17de

Februar, at den kun vilde opfatte et Angreb paa sine

egne Lande som fremkaldende ,.cas2(s foederis'-'- . Man
kan næppe fortænke den russiske Regering i. at den

mente, at Danmark herved blot saa paa sin egen For-

del, og at der slet ingen Gjensidighed vilde være. saa-

fremt Overenskomsten - fastsloges efter dets Opfattelse.

Ikke uden Bitterhed gjorde den gjældende, at hvis „mis-

forstaaede særlige Interesser uophørlig svækkede den

Kraft, som Forholdene bydende krævede, og bevirkede,

at Virksomhed. Euhedsaand og Opofrelse for den fælles

Sag stedse blev opsat, indtil Faren stod for Døren ....

maatte man tilsidst opgive den bedste Sag og lade Sta-

ter i Stikken, der ikke vilde erkjende, at deres egen

Tilværelse afhang af Alles og særlig af de tilstødende

Staters Frelse". Men den dansk-norske Regering havde

paa sin Side Grund til at være overtydet om, at den

ved at paatage sig Forpligtelser som dem, Rusland kræ-

vede, vilde udsætte sig for en frygteUg Fare. Den
skulde da gaa løs paa Frankrig, saasnart dette maaske

faldt paa at besætte Hamburg, den havde ingen Vished

for, at Preussen vilde tage en Kamp op for denne Stad.

og medens det var usikkert, naar Russerne vilde komme
til Hjælp, vilde det visse være. at den selv kom i Kamp
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med Frankrigs overlegne Hære. Men en saadan Kamp
vilde det være Daarskab at vove, naar det ikke gjaldt om
at forsvare sig selv. Man havde saameget mindre Lyst

til at rette sig efter Rusland heri, som „en aftvungen

Eftergivenhed imod slige Opfordringer vilde have den

mest uheldige Indflydelse paa Danmarks hele Forhold

til Rusland*' ^). Efter en Række gjensidige Udtalelser 2)

begrundede den dansk-norske Regering i en Note til

Lizakewitsch af 17de Juli 1804 3) sit Standpunkt, idet

den erklærede, „at saa længe der ikke fandtes en nøje

og kraftig Overenskomst (un concert étroit et efficace)

imellem Europas store Magter om at sætte Frankrig

Skranker, kunde det ikke tilkomme en Stat, der paa

Grund af sine stærkt begrænsede Hjælpekilder var mere

eller mindre afhængig af Omstændighederne, at ofre

Hensynene til sin egen Sikkerhed for de varme Ønsker,

den vedblev at nære for det fælles Yel". Skjønt Dan-

mark, hed det videre, ikke for Øjeblikket frygtede for,

at Franskmændene vilde besætte Hamburg og Liibeck,

„saalænge de ikke holdt sig for udfordrede ved andre

Magters Skridt", maatte det dog holde en slig Begiven-

hed for muHg-, det haabede, at Preussen i saa Fald ikke

vilde forholde sig roligt, men „Omfanget af Danmarks
Medvirkning vilde nødvendigvis komme til at afhænge af

de Aftalers Natur, der bleve trufne om Forholdsregler

i den Retning.'' Hermed standsede Forhandlingerne

foreløbig.

Den russiske Regering var lidet tilfreds med. at For-

^) Chr. Bernstorffs Ord til hans Broder i nogle Optegnelser fra

de første Dage i Juli (Udenrigsministeriets Arkiv.)

2) Deklaration af 10de April, afgivet til Lizakewitsch, Précis
d'une réponse verbale til samme af 15de og 21de Maj,

Depescher fra Czartorisky til Lizakewitsch af 14de (26de) April

og 28de Maj (9de Juni) 1804.

^) Nøjagtig kaldes den „Précis d'une réponse verbale donnée å

Mr. de Lizakewitsch".
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søget paa at drage DaDmark-Norge ind i dens Politik

var slaaet fejl, og den syntes ilde om, at Regeringen i

Kjøbenhavn erkjendte Napoleon som Kejser*). Da Preus-

sen paa samme Tid havde vist sig utilbøjeligt til at bryde

med Franki-ig, fattede Kejser Alexander og hans Mini-

stre Mistanke om, at Hofferne i Berlin og Kjøbenhavn

havde handlet efter Aftale. Denne Formodning var

bleven skærpet, da den preussiske Regering under sine

Forhandlinger med Rusland oftere havde henvist til,

at den danske Regering opfattede Stillingen paa samme
Maade som den selv, og da den havde paastaaet, at den

af Hensyn til Danmarks Sikkerhed ikke kunde handle

anderledes, end den gjorde '). Rusland viste derfor en

meget fornærmet Holdning, som om Regeringen i Kjø-

benhavn havde svigtet sin Pligt imod det ved at nærme
sig til Preussen. Da Kammerherre O. Blome fra sin

Gesandtskabspost i Stockholm i Efteraaret 1804 blev

forflyttet til Petersborg, blev han her modtaget med
isnende Kulde, og Udenrigsministeren Fyrst Czartorisky

lod ham høre stærke Bebrejdelser over den dansk-norske

Regerings Mistillid imod Rusland 3).

Endnu havde Hoffet i Petersborg dog ikke helt op-

givet Haabet om at knytte Danmark-Norge til sig. Czar-

torisky slog efterhaanden ind i en venskabeligere Tone
imod Blome, han indrømmede, at Danmark i Aaret 1801

var blevet slet behandlet af Rusland og et Offer for tro-

fast Vedhængen ved sine Grundsætninger; men, sagde

han, man maatte ikke frygte sligt af Ruslands nuværende

Regering, denne stræbte kun efter Alles Vel, den vilde

ikke kompromittere Nogen, Kejserens velbekjendte Tænke-
maade var Borgen derfor o. s. v. Ved at slaa ind i et

saadant Sprog ønskede det russiske Hof dels en mindre

Tjeneste af Regeringen i Kjøbenhavn, nemlig ved dens

^) Depesche fra Petersborg af 19de Juni 1804.

*) Depesche fra Petersborg af Ilte Januar 1805.

^) Depescher sammestedsfra i November og December 1804.
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Hjælp at faa Meddelelser om Napoleon og Paris og de

politiske Tilstande i Frankrig ^), dels, hvad der var Hoved-

sagen, at overvinde dens Betænkeligheder ved at tage

Del i det Forbund, som det stræbte at danne. Men
den dansk-norske Regering gjorde ikke Mine hertil, og

Blome fik snart den ene utaalmodige Ytring efter den

anden at høre af Czartorisky om, at det var umuligt at

afsondre sig i saa farlige Tider, og at hans Regering

nødvendigvis maatte fjærne „denne saa skadelige Skranke,

der syntes at skille Danmarks og Ruslands Interesser."

Da hændte det en Dag i Slutningen af Marts 1805.

at Blome tilligemed Legationssekretæren Krabbe, da

de traadte ind i dennes V^ærelse. saa. at hans Chatol

var opbrudt. Der havde fundet et Indbrudstyveri Sted.

Tyven havde i Chatollet taget Nøglen til et Jæmskrin,

hvori Krabbe gjemte sine Chifre, og han havde stjaalet

den ene Række Chifre 2) (le chiffre encliiffrant). Der-

') Bernstorff har i flere Depescher (19de, 2.3de og 30te Marts

1805) til Blome givet saadanne Oplysninger i Henhold til

Iagttagelser af ,.en fremragende og troværdig Rejsende". De
indeholde særdeles træffende Domme og en korrekt Opfattelse

af Tilstanden i Frankrig. Napoleon bedømmes ikke i den

deklamatoriske Stil, hans Modstandere plejede at bruge, som

herskesyg Tyran, Forbryder osv. ; men det hedder iblandt

andet rigtig om ham: Le caractére fougucux et entreprenant

de Bonaparte ne s attache pas shnplement au désir de dominer,

il le j)Orte å mettre une activité infatigahle et soutemie å toute

chose dont il s'occupe. Cette activité ininterrompue, guidée par

le vaste de son génie phis que par la sagesse et la niaturité de

ses plans est son trait le j;^!{S caractéristique , elle est sa pas-

sion dominante. Son principe est, ce semhle, de pousser chaque

chose qu'il entreprend, arissi loin qu'elle peut alier. sans

s'embarrasser du jAan ni des suites. — Et rigtigere Syn paa

Napoleons Personlighed har næppe Nogen dengang havt.

^) For at føre en Korrespondance i Chifre kræves der dels det

saakaldte „chiffre en-chiffrant", eller Fortegnelse over, hvorledes

de enkelte Ord eller Stavelser udtrykkes ved Chifre, dels ,.le

chifire déchiffrant", der angiver, hvilke Ord eller Stav^elser der

svare til Chiffrene.
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imod havde han ikke faaet Tid til at tage den anden

Række med sig, da Blome og Krabbe vare komne hjem^

inden han havde ventet det. Krabbes Tjener havde været

Medvider i Tyveriet, og det havde aabenbart været

Planen, at benytte de tvende Diplomaters Fraværelse til

at tage en Afskrift af Chifrene, og derpaa at lægge dem
tilbage paa deres Plads, saaledes at Ingen anede, hvad

der var sket^). Men Tyven havde maattet skynde sig

bort, inden han blev færdig, og han havde oven i Kjøbet

røbet sig ved den Kejtethed, hvormed han havde op-

brudt Chatollet.

Der kunde ingen Tvivl være om, at Tyveriet var

begaaet paa Befahng af det russiske Udenrigsministerium.

I sin Uvilje over Danmark-Norges tilbageholdne Politikø

som det oven i Kjøbet mente, hang sammen med preus-

siske Intriguer, havde det villet have Vished om, hvad

der stod i de Depescher, Blome udvexlede med sin Re-

gering. Det var, som tidligere berørt, en bekjendt Sag,

at alle Depescher, der sendtes med Posten i Rusland,

bleve aabnede og afskrevne. Den russiske Regering

havde endog et eget Bureau, hvis Opgave det var at

dechifrere de fremmede Diplomaters Skrivelser. Forbitret

skrev Blome strax ..en clair' hjem om, hvad der var

sket, og ikke blot Czartorisky, men ogsaa Kejser Alexan-

der, der personlig havde staaet udenfor denne grove

Streg, fik saaledes at vide, at han havde grebet Uden-
rigsministeriet paa fersk Gjerning. Kejseren blev, efter

hvad Blome hørte, „rasende" over Indbruddet, og Czar-

torisky stod prostitueret. Han skulde uheldigvis Dagen
efter Indbruddet til Middagsselskab hos Blome, og da

han som den fornemste Gjæst havde sin Plads ved Siden

af Værten, gjorde han en yderst ynkelig Figur. Han
var, skriver Blome, saa forlegen, at han næppe vovede

^) Et Sidestykke til dette Tyveri omtales fra Dresden i Aaret 1755

Re vue des deux mondes for Maj og Juni 1870 S. 778.
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at se op fra sin Tallerken. Men det var umuligt at tie

stille om Sagen, og Czartorisky. der kun b'det duede til

at spille Komedie, maatte se at slippe fra det ved snart

efter at komme frem med en Række Undskyldninger og

Forklaringer, af hvilke han godt vidste, at Blome ikke

troede et Ord. Det havde, sagde han, naturligvis været

en ren Misforstaaelse af Politiet, han kunde forsikre, at

dette ikke havde havt nogen Ordre dertil, han haabede,

at hvad der var sket, ikke vilde gjøre noget ufordelag-

tigt Indtryk paa den danske Regering, navnlig ikke i et

Øjeblik, da Rusland kun havde Ønsket om en nøje

Eorstaaelse med Danmark o. s. v.

Hvor pinligt end dette Tilfælde i flere Henseen-

der var for Blome
,

gav det ham dog Trumfer paa

Haanden. som han. der overhovedet var en dygtig

Mand. forstod at bruge. Naar Czartorisky under de

fortsatte Debatter om Danmark-Norges og Ruslands

fælles Interesser sigtede Regeringen i Kjøbenhavn for

Egoisme og Mangel paa Aabenhed imod den russiske

Kejser, var Blome ikke sen med at minde om, hvorledes

den russiske Regering i den nyeste Tid havde vist sin

Tillid til Danmark; Kejser Povl havde jaget Rosenkrantz

bort. og fra ham selv havde man nu villet stjæle hans

Chifre. Med Føje kunde Czartorisky udbryde: ,,Jeg

vilde ønske, det forsikrer jeg Eder. at jeg kunde kaste

de Folk ud af Vinduet, der have troet at indlægge sig en

Fortjeneste herved." — De havde vissehg bragt ham i

en ubehagelig Stilling lige over for den spydige Blome ^).

Med dette ejendommelige Efterspil endte Forhand-

Hngerne om en Tilslutning af Danmark -Norge til den

russiske Pohtik, saaledes som denne havde afsløret sig indtil

Begyndelsen af 1805. Men vilde Rusland, da Beslutnin-

gen om at angribe Napoleon modnedes i Løbet af Som-

') Depescher fra Petersborg af 29de Marts, 1ste, 2den, 3dje

9de og 16de April og 14de Maj 1805.
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nieren og omsider blev til Virkelighed, undlade at udøve

et nyt Tryk paa Regeringen i Kjøbenhavn?

Paa et Tidspunkt, da det trak op til en stor euro-

pæisk Krig. spørger man naturlig om, hvordan Danmark-

Norges Forhold til dets Naboland Sverige var. Det var

uheldigvis ikke et saadant, at det tilstedede nogen Over-

enskomst om en fælles Politik. De skandinaviske Kigers

Holdning under den almindehge europæiske Forvikling

blev meget forskjellig. I nogen Tid var der endog gaaet

besynderlige Rygter om en Tilnærmelse imellem Sverige

og Frankrig paa Danmarks Bekostning. Regeringen i

Kjøbenhavn fik baade fra Petersborg. Berlin og Stock-

holm Meddelelser om, at Gustav IV vilde bruge en

saadan Forbindelse til at vinde enten hele Norge eller

en Del deraf, medens Danmark som Vederlag skulde

have — Bremen og Verden ^). Netop kort iforvejen var

den idelig tilbagevendende Lyst hos den svenske Rege-

ring til at angle efter Norge traadt frem, idet Provst

Peter Ekelund i Eds i Dalsland, paa Landshøvding Lilje-

horns Befaling, i de første Maaneder af 1803 rejste om-

kring i de norske Grænselandskaber og bearbejdede

Stemningen her for en Forening med Sverige 2). Maaske

har Regeringen i Kjøbenhavn Intet vidst herom; men i

ethvert Tilfælde lagde den ingen Vægt derpaa saalidt

som paa Rygterne om en Forbindelse imellem Sverige

og Frankrig. Disse Rygter løde alt for fantastiske til

at kunne indgyde Frygt, og at Gustav IV var ilde stemt

imod Danmark, vidste man iforvejen. Han havde for ikke

længe siden vist dette paa en iøjnefaldende Maade. En
spydig Artikel om svenske Forhold, der havde staaet i

det af Professor Olivarius i Kiel paa Fransk udgivne

') Depescher fra Petersborg af 31te Januar, fra Berlin af 21de

Februar og fra Stockholm af 20de og 23de Marts 1804

^) Se Morgenbladet (norsk) fra 1868, Mandag 6te Januar og

følgende Mandage, Feuilletonartiklen: Nye Bidrag til Nor-
ges Historie 1803 og 1809 af Y. Nielsen.
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Tidsskrift: Archives générales du Nord^). havde i

den Grad vakt hans Vrede, at han den 14de September

1804 udstedte Forbud imod overhovedet at indføre dansk

Literatur i Sverige. „Ingen Boghandler", hed det i

Forbudet, „maa forskrive eller falholde noget Skrift, som

har en dansk Mand til Forfatter eller i Danmark er

befordret til Trykken, uden Hs. Majestæts besynderlige

Tilladelse, hvorom Boghandlerne have at gjøre Ansøg-

ning igjennem Hofkansleren i det Tilfælde, at en dansk

Bog af erkjendt Værd skulde udkomme om Videnska-

ber, Oeconomi og Kunster" 2). De Forestillinger, der

ad diplomatisk Vej gjordes imod dette Skridt, førte til

Intet 3). Hvor stækket den danske Pressefrihed end var

bleven ved Forordningen af 27de September 1796, fryg-

tede Gustav IV og hans ivrige Hofkansler Zibeth, der

vare enige om at plage Sverige med Censur, dog for, at

den danske Literatur skulde smitte Sverige med den

saa ilde ansete „politiske Metafysik" ; og national Uvilje

forstærkede Mistroen *). Forbudet var saameget mere

latterligt, som Afsætningen af danske Bøger i Sverige kun

') Artiklen staar i Nr. 1 S. 93—9.5.

*) Indholdet er her givet efter Oversættelsen i Rahbeks Minerva
for 1803 IV, 316. Det Noteskifte, som Sagen fremkaldte, fin-

des i Kollegialtidende for 1804.

^) Note fra Bernstorff af 17de Oktober 1803 til den svenske

Gesandt i Kjøbenhavn, Baron Oxenstjerna.

*) De dansk-norske Diplomater i Stockholm fremhævede, at me-

dens Rigskansleren Ehrenheim ytrede sig om Sagen som en

oplyst Mand, der oprigtig interesserede sig for Vedligehol-

delsen af det literære Samkvem imellem de nordiske Lande,

var det klart, at Zibeth havde det væsenlige Ansvar for For-

budet. Denne blev yderligere forbitret over et spydigt Brev

fra I. K. Høst, der som Redakteur af Tidsskriftet: Ej blot

til Lyst havde anmodet ham om de nødvendige Rettelser i

de Artikler, som vedrørte Sverige. (Depescher fra Stock-

holm af 7de Oktober 1803, og 31te Januar, 30te Marts og

12te Oktober 1804.)
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Tar ubetydelig *). Det Tilløb til et livligere aandeligt

Samkvem mellem de nordiske Riger, som var begyndt

kort før det attende Aarhundredes Slutning, var snart

standset, og var netop i de sidste Par Aar sygnet hen,

samtidig med at R-igerne politisk fjærnede sig fra hinan-

den. Skjønt Gustav IV's Forbud altsaa ikke i Øje-

blikket føltes meget, maatte det gjøre Opsigt som

et Slag, rettet imod selve det danske og norske Folk,

og som et Vidnesbyrd om. hvorlidt han ønskede noget

Samkvem med Naborigerne. Det er derfor paafaldende,

at hans Adjudant Baron Tawast i Paris kunde forsikre

Dreyer 2). ikke blot. at enhver god Svensker ønskede en

Forbindelse imellem Danmark og Sverige, men ogsaa, at

hans Herre og Konge erkj endte den fuldstændige Nød-

vendighed af en saadan Forbindelse under de daværende

Forhold ^). Man spejder forgjæves efter det ringeste

Skridt fra Gustav IV's Side, der kunde pege i den Ret-

ning. I Oktober 1804 lod han endog paa ny Forbudet

imod Indførelsen af danske Skrifter bekjendtgjøre, sam-

tidig med at han lod et lignende Interdikt ramme den

franske Literatur.

Dette sidste Skridt hang sammen med det glødende

') Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn for 1804 S. 313 og

934. S. 379 fortælles det, at en svensk Biskop allerede den

6te Marts 1799 havde advaret alle Vægtere paa Zions Mure
for danske Afhandlinger.

^) Depesche fra Paris af 30te Marts 1804. Dreyer nævner ikke

Adjudantens Navn; men af Schinkel-Bergman IV, 160 er

det klart, at det maa være Tawast.

*) C. Gr. Brinkman, der dengang var svensk Chargé d'affaires i

Berlin og i Efteraaret 1804 ventede at blive Kabinetssekretær

hos Gustav IV, viste ved sine Udtalelser til Baudissin, at han

opfattede Gustav IV's Politik som gaaende i en modsat Ret-

ning. Han fremhævede det som sit Ønske, hvis han vandt

nogen Indflydelse, da at kunne virke for en Tilnærmelse

imellem Sverige og Danmark (Depesche fra Berlin af 23de

Oktober 1804.)

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 5
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Had, han nærede imod Xapoleon. Han havde i Som-
meren 1803 fattet den besynderlige Plan at rejse til

Tyskland, hvor han navnKg opholdt sig længe hos sin

Dronnings Slægt i Baden. Han blev her stærkt paa-

virket af franske Emigranter, der forstode at benytte

sig af hans udprægede Legitimitetsideer til at indgyde

ham Had imod Napoleon. Efter Hertugen af Enghiens

Drab naaede det en saadan Højde, at den forskruede

Mand for Alvor opfattede Napoleon som ,.Dyret" i Jo-

hannes's Aabenbaring. Det blev hans Yndlingssætning.

at alle Fyrster havde den Pligt, med forenede Kræfter
at styrte det nittende Hundredaars Belzebub. En haa-

nende og grov Artikel om ham i Moniteur af 14de

August 1804 skærpede om muligt hans Had. og han

ønskede intet hellere end at give det Luft igjennem

Handling ved at slutte sig sammen med andre Fyrster

imod Frankrig. Grunden til hans tidligere Yrede imod

England var fjærnet allerede 1803. da den engelske Re-

gering udbetalte 250.000 Dukater som Vederlag for de

i 1798 opbragte svenske Konvoyer, og skjønt Stemnin-

gen imellem Russere og Svenskere var alt andet end god.

gjorde dog det fælles Had imod Napoleon det let for

Alexander at finde Tilslutning hos Gustav IV til, hvad

han vilde foretage for at sætte Skranker for Napoleons

Vælde. Det gjaldt snart helt anderledes fjendtlige

Skridt end dem, Rusland forgjæves havde villet have

Danmark-Norge ind paa. Ved den Traktat, der den

3dje December 1804 sluttedes i Stockholm imellem Eng-

land og Sverige, erklærede den sidstnævnte Stat sig i en

hemmelig Artikel for ..krigførende Magt", og det blev

fastsat, at hannoveranske Tropper i engelsk Sold skulde

landsættes i Svensk-Pommem. Paa en hgnende Maade
erklærede Traktaten af 14de Januar 1805 imellem Rus-

land og Sverige i en hemmelig Paragraf, at Krig var

besluttet imod Frankrig. Et russisk Korps paa 15.000

Mand tilligemed 25.000 Svenskere og 10,000 engelsk-

hannoveranske Tropper skulde danne en samlet Hær i
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Nordtysklaud med den Opgave at befri Hannover og

marschere imod Holland. Kongen af Sverige skulde

have Overkommandoen.

Ved denne Traktat havde Rusland vundet, at det

kun havde nødigt at lade et mindre Korps optræde paa

denne Kant, medens det kunde bruge sin Hovedstyrke

længere imod Syd sammen med Østerrig. Det var

overhovedet klart, at de italienske Forhold i Aaret 1805

traadte i første Række fremfor det nordtyske Spørgs-

maal. der hidtil havde været Gjenstand for en saa ved-

holdende Drøftelse. Krigen vilde faa sin vigtigste Skue-

plads imod Syd. Men baade Preussen og Danmark-
Norge maatte være forberedte paa den Muhghed, at

Rusland tillige vilde lade en Hær trænge frem imod

Franskmændene i Nordtyskland for fra den Kant at

gjøre en Diversion. Navnlig Preussen maatte med Uro
se paa, at Svensk-Pommern blev Udgangspunktet for

shge Bevægelser. Dets Haab, at det skulde kunne

holde Krigen borte fra Landene Østen for Hannover,

blev derved skuffet, og hvor vanskehgt vilde det ikke

blive for det selv at hævde sin Neutralitet, saafremt

Franskmændene førte Krigen over paa Svensk-Pommerns

Omraade? Oven i Kjøbet havde det ved Traktaten af

1ste Juni 1804 lovet Frankrig at hindre fjendtlige Hæres
Indrykning i de nordtyske Lande. Napoleon havde fra sin

Side stræbt at undgaa Alt, hvad der kunde ophidse

Preussen imod ham. Da han i Efteraaret 1804 havde

ladet den engelske Chargé d'affaires Rumbold opsnappe

af Gendarmer i selve Hamburg, havde en i bestemte Ud-
tryk affattet Opfordring fra Kongen af Preussen strax

havt til Følge, at han løsgav Rumbold og i en meget
høflig Skrivelse gjorde den preussiske Konge en Slags

Undskyldning. Saa meget mindre vilde Preussen lade

sig kompromittere ved Sveriges Tilslutning til Koalitions-

magterne, og saasnart det havde nys om, hvad der var

paa Bane, søgte det ved et halvt truende Sprog at

skræmme Gustav IV fra en saadan Politik, Men Rus-
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land stillede sig paa Sveriges Side, og Preussen saa. at,

hvis det ikke vilde udsætte sig for en Krig med Kejser

Alexander, maatte det lade Gustav IV gjøre, hvad han

vilde i Pommern. -Forholdet imellem det preussiske og

det svenske Hof blev meget spændt, og maaske vir-

kede dette til, at Gustav IV i Hjærtet af Vinteren med
sin højt frugtsommelige Dronning rejste hjem over Dan-
mark. Heldigvis havde den dansk-norske Regering Takt

nok til at behandle det kongelige Par med udsøgt Op-
mærksomlied under Rejsen *).

En Række Forhandlinger med Rusland og England

spille Hovedrollen i Sveriges udenrigske Historie i den

nærmeste Tid. idet Spørgsmaal om Formen for Delta-

gelse i Koalitionen, om Maalet, der skulde naas. og om
de Summer. England skulde yde som Subsidier, bleve

Gjenstand for Drøftelse. De Forsøg, som navnlig Toll

gjorde paa at trække Kongen ud af den hele mislige

Alliance, strandede paa dennes stivsindede Had imod

Napoleon. Omsider blev Alt bragt i Orden imellem

England og Sverige den 3dje Oktober 1805 under Kongens
Ophold paa Backaskog i Skaane. En Allé ved det nær-

liggende Herresæde Arup bærer endnu den Dag idag ved

Navnet „Koahtionsalleen" Minde derom. Mere end én

Gang havde Kejser Alexander og England under disse For-

handlinger følt. hvor vanskeligt det var at have med en saa

excentrisk Mand at gjøre som Kong Gustav. Europas Lige-

vægt interesserede ham langt mindre end Tanken om at

styrte Napoleon og sætte denBourbonske Familie igjen paa

Tronen. Han havde i Foraaret 1805 givet et iøjnefaldende

Vidnesbyrd om sin Foragt for Korsikaneren paa Frankrigs

Trone. Da Kongen af Preussen havde sendt Napoleon

den sorte Ørns Stjerne, medens han selv til Vederlag

modtog Æreslegionens, fandt Gustav IV, der var Rid-

der af den sorte Øm. at han ikke kunde bære en Or-

den, som ogsaa Napoleon bar. og han sendte den der-

') De la Gardiska ArcLivet XIX. 29.
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for tilbage til Kongen af Preussen. Rimeligvis glædede

det ham med det samme at kunne fornærme Frederik

Vilhelm. Som en Fornærmelse muatte denne naturhg-

vis opfatte det, og det gav Anledning til en Afl)rydelse

af den diplomatiske Forbindelse imellem de tvende

Riger ').

Derimod synes det. som om Gustav, da han stod

paa Springet til at komme i Krig med Frankrig, for

første Gang i flere Aar følte Nødvendigheden af at

nærme sig Danmark-Norge noget, I det mindste tog

han Anledning af den Gjæstfrihed, det dansk-norske Hof

havde vist ham under hans Vinterrejse igjennem Dan-

mark, til at indbyde Kronprins Frederik til at gjæste

ham under en Lejrsamliug ved Bonai'p i Skaane. Kron-

prinsen afslog Indbydelsen, som han ikke vilde have

kunnet tage imod uden stærkt at vække Frankrigs Mis-

tanke ; men han søgte at vise Kong Gustav en Op-

mærksomhed ved at indbyde ham og hans Dronning til

at være Faddere for en nyfødt Prinsesse (Frederikke

Marie 2)). Slige Smaatræk vise , at Forholdet imellem

selve Kongefamilierne igjen havde faaet et noget ven-

skabeligere Præg.

Ligesom Berlinerhoffets Passivitet havde bragt Re-

geringen i Kjøbenhavn til at vægre sig ved at følge

Ruslands Politik i 1803 og 1804. saaledes har det utvivl-

somt været dette Hofs fortsatte Ulyst til at træde op

imod Frankrig, der forhindrede, at Danmark-Norge blev

Deltager i den tredje Koahtion ^). Bernstorff skrev den

') Om Sveriges Stilling og Forhold i denne Tid jvf. Schinkel-
Bergman IV.

') Depescher i den svenske Konges Navn til Gesandten Baron

Oxenstjerna i Kjøbenhavn.

^) Den dansk-norske Regering har i disse Aar handlet efter

samme Synsmaade, der bragte et engelsk Tidsskrift (the

Courier of Carlisle) til at udtale i Begyndelsen af Aaret

1805: „Det er en Grundregel: Norden kan Intet foretage
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16de Marts 1805 til Blome i Petersborg, at saafremt

der var Enighed imellem Preussen og Rusland om at

befri og sikre Nordtyskland, vilde det være tilraadeligt

for Danmark at slutte sig til slige Planer, der havde et

ligesaa heldbringende Formaal som en sikker Grundvold

;

og de dansk-norske Diplomater i Berlin fremkom flere

Gange med Ytringer til de preussiske Ministre, der vise,

at Regeringen her hjemme meget ønskede, at Preussen

vilde træde kraftig op imod Frankrig. Men hvad der

svaredes fra preussisk Side, var i den Grad præget af

Ængstelse, at det endog maatte opfattes som en For-

maning til Danmark-Norge om at være forsigtigt. Da
Baudissin i Januar 1805 udtalte til den daværende preus-

siske Udenrigsminister Hardenberg, at kun et Forbund

imellem Preussen, Rusland og Østerrig vilde kunne

standse Napoleons Planer imod Italien, svarede Har-

denberg: „Hvis disse tre Magter nu vilde forene sig,

for at hindre, hvad de havde burdet forhindre, da der

endnu var Tid dertil, vilde en saadan Overenskomst kun

faa enhver Koalitions ulykkeligvis altfor godt kj endte

Skjæbne. Man vilde altid fattes et Midtpunkt, hvorfra

Operationerne kunde ledes. Hvad man var rede til at

gjøre idag, vilde man maaske ikke gjøre imorgen, og

Preussen og Østerrig vilde være først udsatte for meget

usikre Chancer". Imidlertid troede han dog, at en

Enighed imellem disse tre Magter vilde være i højeste

Grad ønskelig med Hensyn til at sikre Tysklands Ro
og Fred ^). En endnu mørkere Opfattelse af Farerne

ved et Brud med Frankrig udtalte han i Juli Maaned, da

Krigen hang over Hovederne, til Kammerjunker Levetzau,

der dengang i Baudissins Fraværelse var dansk-norsk

Chargé d'affaires i Berlin. Levetzau havde nemhg un-

imod det sydlige Europa uden Preussens Medvirken, hvilket

ved sin Stilling og sin Styrke bar et Veto i Henseende til

alle nordiske Magters Krigsoperationer.

^) Depesche fra Berlin af 29de Januar 1805.
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der en Samtale Iremhævet, at det vilde være ønskeligt

for de forskjellige Stater at vide, hvad Rusland og

hvad Preussen vilde gjøre for at hindre fremtidige Vold-

somheder af Bonaparte. Hertil svarede Hardenberg:

„Ganske vist vilde det være meget ønskeligt, at alle de

Magter, i hvis Tarv det er at standse den franske Her-

skers Foretagender, kunde ved enig Optræden endelig

engang lægge Baand paa disse stedse tilbagevendende

Overgreb; men saa længe der ikke er Enighed imellem

dem, vilde det kun være at udsætte sig for Farer og

Ulykker, saafremt man vilde alene træde op imod Frank-

rig. Lad os engang", vedblev han, „gjennemgaa de for-

skjellige Staters Kræfter og Hjælpekilder. Yi vil da

se, at hvis vi sætter, at Østerrig . . . erklærede sig imod

den fælles Fjende, vilde det blive knust..., førend dets

Forbundsfæller kunde være det til nogen Gavn . .
.

;

Preussen er næsten det samme Tilfældet med; ... hvad

Danmark angaar, da er dets Politik for forsigtig, dets

Kræfter for svage og dets Lande altfor udsatte for alle

de Ulykker, som en Erklæring imod Frankrig kunde

fremkalde, til at det skulde kunne udtale sig aabeulyst.

Hele Syden er nødt til at slutte sig til sine egne Fjen-

der .... England har end ikke kunnet forebygge, at midt

under Krigen og trods alle dets Anstrængeiser, er det

glippet, som det havde stillet sig som Maal, nemlig at hindre

Frankrig fra at faa sin Sømagt bragt op til dens gamle

Styrke og derved blive farligt for det, ligesom det ved

sin Landmagt er det for de andre Stater. Hvad Rus-

land angaar, har det ikke svært ved at udfylde den

Rolle, som det spiller. Alle dets Lande ere trygge

imod Franskmændenes Foretagender. Forfra er det

dækket af Preussen og Østerrig, og fra Søsiden af Eng-

land og Danmark. Det vover selv Intet; men dets for-

hastede Skridt kunne bringe alle mulige Ulykker og

alle en Krigs sørgeligste Virkninger over de andre sva-

gere Stater, der ere mere udsatte for Franskmændenes
Slag . . . Imidlertid"', sagde han tilsidst, „vil Hans Maje-
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stæt tage en afgjørende Beslutning, og han har allerede

hefalet mig at meddele hans Planer og Beslutninger til

hans Venner og til alle de Magter, hvem det ligger paa

Hjærte at værne om Freden, men navnlig til Danmark.

Kongen tror, at hans System vil passe for den danske

B,egering, og han ønsker at træffe Aftale med denne om
det Parti, der bør tages, og om de Midler, som bedst

kunne tjene til at sikre Ho og Fred i Norden i).-' — En
saadan Udtalelse kunde kun have til Formaal indstændig

at fraraade Danmark-Norge at slutte sig til Rusland

og derimod at stille den preussiske Politik op som

Forbilledet.

Det var paa en Maade en Neutralitetsligue. Preus-

sen herved bebudede. I den Retning udtalte ogsaa

dets Gesandt i Paris Lucchesini sig. Der var, i

Følge hvad han udtalte til Dreyer, den nøjeste Enig-

hed mellem Preussen, Danmark og Sachsen om ikke

paa nogen Maade at tage Del i en Fastlands Koalition,

men om at hævde Nordtysklands Ro og Neutralitet

imod Enhver, der vilde krænke den. Ja. han paastod,

at der var sluttet en fuldstændig Overenskomst med

gj ensidige Forpligtelser til Yærn om Neutraliteten 2).

Endog i hin Tids Dagpresse kunde man træffe Hentydnin-

ger hertil, idet f. Ex. den ansete „Allgemeine Zeitung"

fortalte om en Alhance imellem Preussen, adskilKge

tyske Stater og Danmark. Men selv om det rimeligvis

har været den preussiske Regerings Tanke at ville

knytte Sachsen og Danmark til sig, gjorde den dog ikke

noget Skridt dertil. Fjorten Dage efter, at Hardenberg

havde brugt hine stærke Udtryk til Levetzau. ytrede

han, at da Danmarks Tarv ligesaa fuldt som Preussens

krævede den strængeste Neutralitet, vilde der altid være

Tid til at træffe en Overenskomst, naar man klarere

kunde overskue Virkningerne af. at det sidste Forsøg fra

') Depesche fra Berlin af 16de Juli 1805.

^) Depescher fra Paris af 19de og 26de Juli 1805.
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russisk Side paa at aabne Underhandlinger med Frank-

rig var blevet afbrudt ^). Netop paa den Tid traadte

andre Tanker i Forgrunden hos den preussiske Regering.

Napoleon havde tilbudt den Hannover som Løn tor en

Alliance, og den preussiske Konge var i nogen Tid i

Tvivl, om han ikke skulde gaa ind derpaa. Udsigten

til den gode Landvinding og Haabet om, at en Til-

slutning af Preussen til Frankrig maaske skulde befri

Europa for en Fastlandskrig og bringe Napoleon til

at gjøre flere vigtige Indrømmelser, havde noget Tillok-

kende ved sig 2). I Sammenligning dermed maatte Tan-

kerne om en Overenskomst med Danmark og Sachsen

vige tilbage.

Danmark-Norges Forhold til Frankrig havde i denne

Tid været venskabeligt; men der knytter sig ingen vig-

tigere Forhandling dertil Kun et enkelt Træk fortje-

ner at nævnes, nærmest af Hensyn til den Personlighed,

der fra fransk Side traadte from derved, nemhg Berna-

dotte. Denne, som havde O rerkommandoen over det

franske Armékorps i Hannover, udtalte sig under et

midlertidigt Ophold i Paris paa en meget fortrolig

Maade til Dreyer. Det var, sagde han, kun lidet efter

hans Hoved, at Kongen af Preussen ikke havde ladet

Gustav lY have Ro til at foretage de Rustninger i

Pommern, som han havde Lyst til. Han selv var derved

„gaaet glip af den Fornøjelse, det vilde have været ham
at slaa den svenske Konges Hær, og han havde mistet

Retten til at tage Kvarter i Pommern; thi-', tilføjede

han leende, „der er mig altfor snævert i Hannover."

Derimod vilde han for sin Part gjøre Alt, hvad han

1) Depesche fra Berlin af 30te Juli 1805.

-) Jvfr. om disse Forhandlinger Lefebvre: Histoire des

cabinets de l'Europe pendant le consulat et Tempire
(Paris 1845) 11, 103 ff. Den af Lefebvre S. 107 anførte Dato

taler for at hensætte Forhandlingerne i den Sammenhæng,
hvori det er sket i Texten.
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kunde, for at fremme et godt Forhold imellem Danmark
og Frankrig. Lysten, som han allerede dengang var, efter

at fremsætte politiske Projekter, spurgte han en Dag
Dreyer, om ikke det danske Hof vilde sætte Pris paa

at faa Lauenburg, der i Følge sine naturlige Forhold

hørte sammen med Holsten. Det var, sagde han, hans

Tanke at foreslaa Kejseren at overlade Danmark dette

Landskab som en Løn, der skyldtes det for dets sta-

dige og oprigtige Venskab imod Frankrig under Revo-

lutionen. Men Talleyrand maatte endelig ikke høre

noget derom. Dreyer takkede ham for hans Velvilje,

idet han dog tilføjede, at den danske Konge kun vilde

kunne gaa ind derpaa, naar det blev indrømmet af Lan-

dets lovlige Hersker. „Jeg forstaar Eder,'' svarede

Bernadette, „I ønsker denne Tilvæxt, og I vil gjerne

modtage den af Frankrig, men ikke tage Landet i Be-

siddelse før Freden." Nogle Dage senere kom han igjen

tilbage til Sagen og erklærede, at Kejseren var stemt

derfor; ,.men", tilføjede han, ,.jeg forudser, at jeg vil

trænge til Penge til min Hær i Hannover. I véd, at

jeg ikke faar en „so?tS'' hjemmefra, og at jeg ikke vil kunne

finde Penge i Hannover, med mindre jeg griber i

Privatmænds Lommer. Jeg vilde imidlertid kunne faa

Fuldmagt til at underhandle med Eder om at afstaa

Eder Lauenburg, saafremt I laaner mig en Sum Penge."

Forudsat at det Hele ikke var et løst Indfald af

Bernadette, løb det altsaa ud til at blive et Forsøg paa

at afpresse Danmark-Norge en Sum Penge til at under-

holde de franske Tropper i Hannover. Dreyer svarede,

at man i ethvert Tilfælde maatte have fuld Sikkerhed

for Pengene, og dermed faldt Sagen bort i).

Det var under Forhold som dem, Europa frembød

i Aaret 1805, heldigt for den dansk-norske Regering, at

Napoleon ikke udøvede noget Tryk paa den, da det

^) Depescher fra Paris af 1ste, Ilte og 15de Februar 1805.
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trak op til Krig imellem ham og den tredje Koalition.

Hvis han overhovedet har skjænket Danmark nogen

Tanke, har han rimeligvis indset, at han først maatte

sikre sig Preussens Medvirkning, inden han vilde kunne

formaa Regeringen i Kjøbenhavn til at stille sig i et

fjendtligt Forhold til England og Rusland. Vel var der

Rygter om, at han søgte at trække Danmark-Norge ind i

sit System, og den svenske Konge rettede endog en be-

stemt Forespørgsel i den Anledning til den dansk-norske

Regering; men Chr. Bernstoi^f kunde med Sandhed

svare. ,.at der ikke fandt Underhandlinger Sted imellem

Danmark og nogen europæisk Magt, som kunde vække

Mistanke hos Nabostaters og alherede Magters Hoffer

eller give disse Grund til at tro, at den danske Rege-

ring var tilbøjelig til at fravige det System, den hidtil

liavde fulgt" ^). Den svenske Gesandt i Kjøbenhavn,

Baron Oxenstjerna, havde ogsaa et klart Blik for, at

Danmark-Norge stod Napoleon langt fjærnere end hans

Modstandere. Koalitionsmagterne. skrev han hjem „kunna

anse Danmark som en såker allierad, så snart omstan-

digheteme tillåto samme att offentligen sig declarera".

Men han var ligesom den engelske Gesandt i Kjøben-

havn, Garlike, af den Mening, at England og Rusland

ikke burde formaa Danmark til det mindste Skridt, der

kunde „exponere" det, da dets Stilling var meget farlige).

— Vi have set, at den russiske Regering var af en an-

den Mening.

') Bernstorffs egenhændige Note af 16de August, der er Svar

paa en svensk Note af 4de August, findes vedlagt ved Baron

Oxenstjernas Depesche af 17de August.

^) Depesche af Ilte August.
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IV.

Den tredie Koalitionskrigrs Tid.

Isteden for at sætte Skranker for Napoleon, end sige

trænge Frankrigs Grænser tilbage, gav den tredje Koali-

tion, da den i September 1805 aabnede Krigen, Napoleon
Lejlighed til mere glimrende end nogensinde at vise sin

Overlegenhed over de gamle Kabinetsregeringers Hærførere

og Statsmænd. Europa havde endnu ikke set et Felt-

tog, saa dristigt i sit Anlæg og saa sikkert i sin Gj en-

nemførelse, som det, hvorved Napoleon i Kampen ved

Ulm tihntetgjorde den ene østerrigske Hovedhær (Kapi-

tulationerne 17de og 19de Oktober), gjorde sig til Herre

over Wien i Midten af November og vandt den store

Sejr ved Austerlitz over Russerne og Østerrigerne (den

2den December). Allerede to Dage efter havde den

modløse Kejser Frantz hin navnkundige Sammenkomst
med sin frygtehge Modstander og senere Svigersøn, der

førte til Yaabenstilstanden af 6te December. Russerne

maatte efter denne trække sig tilbage til sine egne

Lande,, og Østerrig laa for Sejrherrens Fødder. Presbur-

gerfreden (26de December) fomiindskede dets Omfang
med 1140 Kvadratmile og 2,800,000 Mennesker. Medens
den ffrste Koalitionskrig havde varet i mere end fem Aar,

og den anden i to Aar, var denne endt i tre Maaneder.

Samtidig med at Krigen var bleven ført i Sydtysk-

land og Italien, havde Forholdene længere imod Nord
havt stor Betydning. Ingen kunde være i Tvivl om, at

det stod i Preussens Magt at kaste et betydningsfuldt

Lod i Yægtskaalen under Krigen. Selv efter at Napo-

leon ved Ulm havde tihntetgjort den østerrigske Hær
under General Mack. vilde en Krigserklæring og en

energisk Optræden fra Preussens Side have bragt ham i

stor Forlegenhed. Hans ustandselige Fremtrængen ind-
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til Mahren havde da ikke kunnet tinde Sted, og han

vilde have set Preusserne trænge frem imod sig i For-

ening med den engelsk-svensk-russiske Hær, der var be-

stemt til at angribe ham fra Nord. Ogsaa Danmark-

Norge havde da utvivlsomt sluttet sig til Koalitionen.

Preussen havde Udsigt til at spille en Rolle, der varlige

saa stor som den, det havde ladet gaa tabt 1798 og 99, og

denne Gang skulde man tro, at Franskmændenes Op-

træden i Hannover saa vel som i Holland, Schweitz og

Itahen maatte have lært Berlinerhoffet, at Napoleon var

alle Nabostaters fælles Fjende, at han, hvis han ogsaa

sejrede denne Gang, vilde blive farligere end nogensinde,

og at paa den anden Side Preussen, saafremt Koali-

tionen sejrede, vilde faa en vanskelig Stilling baade til

Rusland og til Østerrig, som vilde sigte det for at have

svigtet den fælles Sag.

Napoleon havde for kort Tid siden, under Indtryk-

ket af Preussens Betydning i Øjeblikket, søgt at trække

det til sig ved at tilbyde det Hannover i). Men da

hans fuldtro Sendebud Duroc kom til Berlin (1ste Sep-

tember) for at forny Opfordringerne dertil, var Kongen

af Preussen helt kommen bort fra den Tilbøjelighed,

han nogen Tid havde havt til at gaa ind paa det franske

Tilbud, og Durocs Anstrængelser førte til Intet. Preus-

sen søgte, da Krigen brød ud. blot at blive neutralt og-

at faa andre Nabostater til det samme. Men saaledes

som den militære Stilhng var, vilde Napoleon dog vinde

ulige mere end Koalitionsmagterne ved Preussens og

dets Nabostaters Neutralitet. Den russiske Regering

gjorde derfor krampagtige Anstrængelser for at drage det

bort herfra; men den greb Sagen kejtet an, idet den

troede ved Trusler at kunne paavirke Frederik Vilhelm

III. Kejser Alexander lod uden videre erklære, at han

vilde lade sine Tropper marschere igjennem Sydpreussen,

og Schlesien. Den russiske Gesandt i Berlin sagde

>) Se Side 73.
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haanlig i Anledning af Preussens Ønske om Neutralitet

:

„det er ikke altid nok at ville for at kunne", og man
kunde høre østerrigske Diplomater ytre. at Rusland

ikke vilde taale. at Preussen forblev neutralt ^). Men de

russiske Trusler oprørte Frederik Vilhelm, der trods sin

Karaktersvaghed var pirrelig, saasnart han mente, man
traadte hans Ære for nær. Han besvarede Ruslands

Fordringer med at udstede Ordre (20de September) til

at sætte hele den preussiske Hær paa Krigsfod. Han
vilde med Magt tilbagevise ethvert Forsøg fra russisk

Side paa at krænke hans Neutralitet.

Paa samme Tid modarbejdede Preussen og Rusland

hinanden i Kjøbenhavn. Petersborgerhoffet havde, som

det var at vente, ikke undladt at gjøre endnu et Forsøg

paa at faa den dansk-norske Regering draget over paa

sin Side. Czartorisky udtalte sig i August og i Begyn-

delsen af September flere Gange paa den mest ind-

smigrende Maade til Blome. „Eders egen Sikkerhed,"

sagde han iblandt andet, ,.kræver nu, at I er i nøje

Overensstemmelse med os; thi I kan være overtydede

om, at en skjøn Dag kommer Bonaparte og kræver, at

I skal erklære Eder. Vi har Efterretninger i saa Hen-

seende, der ængste os meget, thi han vil baade Eder,

Mecklenburg og Pommern tillivs". Men, som Czartori-

sky selv rykkede frem med. Danmarks Medvirkning be-

høvedes ogsaa til at fremme de Operationers Held, der

kunde blive Følgen, naar 20,000 Russere, som det var

paatænkt, landede i Nærheden af Danmarks Grænser.

Det var, sagde den russiske Minister, først og fremmest

nødvendigt, at den danske Regering traf Forholdsregler

til at dække sine Grænser og til. om det behøvedes,

strax at kunne samle et Troppekorps i Holsten. Mere

krævede Kejser Alexander ikke, saalænge indtil en rus-

sisk Hær var kommen i Nærheden. Hertil føjede Czar-

') Hausser anf. St. 645 og Depesclier fra Berlin af .3dje og

7de September 1805.
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torisky, som det var at vente, en Række Forestillinger

om, hvilke Farer en altfor stor Forsigtighed kunde med-

føre. „Naar I blot", udbrød han, „vil gaa ind paa

Yor Synsmaade. kan I være sikre paa. at Kejseren vil

gjøre Alt. I har kun at sige et Ord, udtale et Ønske,

og I kan være overtydede om, at Kejseren vil gjøre

Alt, hvad der staar i hans Magt. I vover Intet. Men,

jeg tilstaar, han har følt sig meget ilde berørt ved den

Kulde. I hidtil har vist imod ham, og han vilde være

det endnu mere, hvis T ^ her smilede han — vedbliver at

indsvøbe alle Eders Svar i Isstykker (cVenvelopper touies

fos réponses de glarous), igjennem hvilke det ikke er mu-

ligt at gjenkjende den inderhge Tilslutning og den Til-

lid, som Kejseren saa ivrig attraar at opvække og som

han saa fuldt fortjener. Slut Eder mindre til Andre.

Jeg forsikrer Eder. at I har nok i Rusland' ^). Den
myndige Formaning undlod altsaa ikke at stikke frem

midt i de venlige Opfordringer. Overensstemmende

med disse Udtalelser lod den russiske Regering ved en

Ordre af 19de (30te) August Lizakewitsch udtrykkelig

opfordre Danmark til at dække sin Sydgrænse med
Tropper, og den føjede hertil Ønsket om, at det in-

denfor denne Grænse vilde modtage de russiske Trop-

per, som kunde komme i det Tilfælde at maatte begive

sig derhen for at modsætte sig Franskmændene 2).

I en helt anden Retning bearbejdede den preussiske

Regering Danmark-Norge. Saasnart den i de første

Dage af September havde besluttet at forblive neutral,

henvendte den sig, i Henhold til, hvad der allerede i

Sommeren 180.5 havde været paa Tale, baade til Sach-

sen, Kurhessen og Danmark-Norge for med deres Hjælp

at afværge et Sammenstød i Nordtyskland imellem de

') Depescher fra Petersborg af l-3de og 30te August og 1ste

September 180.5.

2) Afskrift af Depesche af 19de (30te) August 180-5 fra Czar-

torisky til Lizakewitsch og tillige Explication confideutielle

fra denne til den dansk-norske Regering.
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krigførende Magter. Der var, udtalte den til Regerin-

gen i Kjøbenhavn, Fare for, at Franskmændene, naar et

russisk Korps landede i Svensk-Pommern, deraf skulde

tage Anledning til at trænge frem imod Holsten. Den
vilde derfor fjærne ethvert Paaskud dertil ved selv at

besætte Mecklenburg tilligemed Hamburg og Liibeck,

og den opfordrede den dansk-norske Regering til at

samvirke ved Besættelsen af de tvende sidstnævnte Stæ-

der og af Havnen Travemunde ^).

Denne Opfordring stemmede for saavidt med den
russiske, som de begge indeholdt Ønsket om, at Dan-
mark-Norge vilde foretage Rustninger i Holsten; men
der var dog den stærkeste Strid mellem dem, da

Preussen ligesaa fuldt vilde hindre Russernes og Sven-

skernes Fremtrængen imod Vest som Franskmændenes

imod Øst. Regeringen i Kjøbenhavn kom i en vanske-

lig Stilling. Gik den ind paa Preussernes Opfordringer,

vilde den stille sig i en skarp Modsætning baade til

Ruslands, Sveriges og Englands Politik. Hvor let kunde

det ikke drage skjæbnesvangre Virkninger efter sig?

Ingen var i Stand til at ane, hvorledes Forholdene vilde

udvikle sig i den nærmest følgende Tid. Paa den an-

den Side vilde det være en tydelig, Krigserklæring' imod
Frankrig, og maaske ogsaa imod Preussen, saafremt

russiske Tropper bleve modtagne paa holstensk Grund.

Imidlertid var den dansk-norske Regering i det hel-

dige Tilfælde, at den samtidig kunde opfylde det ene af

Ruslands og af Preussens Ønsker, ved nemlig at trække et

Troppekorps sammen i Holsten. Oven i Kjøbet gjorde

den hele politiske Stilling i Nordtyskland i og for sig dette

Skridt nødvendigt. Men medens Regeringen erklærede

de tvende Hoffer, at den var villig hertil, indlod den

sig ikke paa deres videre Opfordringer. Sit Afslag til

Preussen begrundede den dels med Stillingens Uklar-

') Dette skete ved en Samtale imellem Hardenberg og Levetzau

den 10de September.
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hed, dels med at de Forpligtelser, denne Magt havde

paataget sig overfor Frankrig med Hensyn til at af-

værge Angreb Øst fra, ikke kunde vedkomme Danmark,

og med at den ikke kunde tage Del i slige Skridt

uden at bryde sit Venskabsforhold til Rusland. I

det Svar, der blev sendt Hoftet i Petersborg, holdt Re-

geringen sig kun til Opfordringen om at trække Tropper

sammen i Holsten. Den erklærede, at der øjebhkkelig

var blevet givet Ordre til, at dette skulde ske, og at

Kronprinsen selv vilde tage Kommandoen over Trop-

perne. Den føjede hertil Forsikringen om, at hvis den

danske Konge saa sine Stater ved et uretfærdigt An-

greb (o : af Franskmændene) blive trukne ind i Krigens

Ulykker, vilde han af al Magt støtte de russiske Ope-

rationer, der sigtede til at standse en fælles Fjendes

Fremskridt og Angreb. Saafremt i et saadant Tilfælde

en Forening af de tvende Magters Tropper indenfor

Kongens Landomraade blev nødvendig eller ønskelig for

begge Parter, skulde den russiske Kejsers Tropper tinde

en Modtagelse, som ikke lod noget tilbage at ønske. —
Tilhge greb den dansk-norske Regering Lejligheden til

at fremhæve, hvorledes den havde vist sin store Tillid

til Kejserens Politik ved at afvise Forslag fra en anden

Magts Side ^), der syntes at være rettede imod „en For-

bundsfælles Tarv, som Hans Majestæt i lang Tid har

været vant til ikke at skille fra sit eget."

Men hvor varme end Udtrykkene vare i dette klogt

affattede Svar, og hvor stor end den dansk-norske

Regerings Imødekommen syntes at være, havde den i

Virkeligheden ikke paataget sig at ville gjøre Noget for

Rusland. Rustningerne tilsigtede ikke andet end at af-

værge de Angreb, som den paatænkte russiske Expedi-

tion til Nordtyskland meget let kunde udsætte Danmark
for. Ligesom ved sine tidligere Udtalelser i 1804 gav

Regeringen i Kjøbenhavn kun Tilsagn om at ville kæmpe

') Hermed menes naturligvis de preussiske.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II.
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sammen med Russerne, saafremt den selv blev angrebet

al" Franskmændene. Den berørte ikke med et Ord

Ruslands Opfordring til at modtage dets Tropper i

Holsten, naar disse ønskede at bekæmpe Franskmæn-

dene herfra. Den var endog bestemt paa aldeles ikke

at ville tillade de russiske Tropper at marschere over

holstensk Grund ^).

En saa spændt Stilhng som den. der herskede i

Nordtyskland i September 1805, kunde ikke vare

længe. Det maatte snart vise sig, h^^lket Parti Preus-

sen vilde tage. Den russiske Regering var for klog til

at blive staaende ved den truende Erklæring, hvormed

den havde villet imponere Preussen, og allerede Dagen

efter, at Erklæringen var bleven afgivet, kom der (20de

September) en Anmodning fra Kejser Alexander om en

personlig Sammenkomst med Frederik Vilhelm. Men
det saa dog truende ud mellem de tvende Stormagter.

Da Levetzau den 30te September eller 1ste Oktober

meddelte Hardenberg, at hans Regering var rede til

efter Preussens Ønske at samle et Troppekorps i Hol-

sten 2). lagde den preussiske Minister ikke Dølgsmaal

paa, at en Krig med Rusland maaske stod for Døren.

Han spurgte, om den danske Regering troede, at en

Troppesamling i Holsten vilde være tilstrækkehg til at

holde Krigen borte fra dens Grrænser. og om den vilde

') Svaret til Rusland kaldes „Précis d'une réponse verbale et

confidentielle faite å Mr. de Lizakewitsch" (30te Septbr.).

Hermed er det interessant at jævnføre Depeschen til Peters-

borg af 3dje Oktober, som danner Kommentaren dertil. Naar

det i Minerva for 1805, 3dje Kvartal S. 344 i Artiklen Hi-

storie (dateret 1ste Oktober) hedder: „Vort Fædreland siges

at have givet et Naboland et meget bestemt Svar om sit po-

litiske Forhold," tyder det maaske paa, at der har været

Rygter i Omløb om den russiske Pression; men det kan og-

saa gaa paa de (S. 80) omtalte Forhandlinger med Preussen.

*) Om Forhandlingerne med Preussen se Depescher fra Berlin

af 1ste Oktober og til Petersborg af 3dje Oktober.
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rolig se paa. at Kusserne maaske gjorde sig til Herrer over

Travemunde og Liibeck og landsatte et Troppekorps

her. Forholdene, udtalte han, havde i den seneste Tid

forandret sig, hans Hof havde set sig tvunget ved Rus-

lands Fan-d til at udruste hele sin Hær, og det havde

derfor opgivet de Skridt, det havde paatænkt for at sikre

sig Mecklenburgs og Hansestædernes Neutralitet; Alt

vilde komme til at afhænge af den Samtale, der skulde

tinde Sted imellem Kejser Alexander og den preussiske

Konge; Preussen haahede at kunne bevare sin Neutra-

litet, men Rusland skulde faa at se, at Preussen ikke

vilde lade det foreskrive sig Love. Naar hin Samtale

havde fundet Sted, vilde Berlinerhoffet træffe yderhgere

Beslutninger, og det vilde da forhandle med Danmark
og de andre neutrale Nabostater om de nødvendige fæl-

les Foranstaltninger. Foreløbig spurgte han, om man
fra dansk Side vilde tillade, at preussiske Tropper mar-

scherede igjennem Holsten for at l)esætte Hamburg ^).

Det saa saaledes ud til, at Danmark kunde blive

nødt til at vælge imellem en preussisk eller russisk Al-

Hance under en Krig imellem de tvende Magter. Da
bragte et Budskab, der faa Dage efter naaede Berlin,

et Omslag i den hele Stilling. Med et fuldstændigt

Fejlsyn paa. hvad der kunde bydes Frederik Vilhelm

III, havde Napoleon for desto lettere at omringe Øster-

rigerne ved Ulm, ladet Bernadotte med sit Armékorps
den 3dje Oktober marschere igjennem det Anspachske,

som dengang tilhørte Preussen. Efter at Rusland ved

sit Fejlgreb havde stødt Preussen over til Frankrig, ka-

stede Napoleon det ved en endnu større Fejl i Armene
paa sine Modstandere. Den strategiske Fordel, han vandt

ved denne Neutralitetskrænkelse, var for Intet at regne

imod den Trumf, han gav Rusland og Østerrig paa

Haanden. Den russiske Gesandt i Berlin. Alopæus,

kunde med Føje skrive (8de Oktober): ..Bonapartes

') Depesche fra Berlin af 1ste Oktober.

6*
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Daarskab er kommen den gode Sag til Hjælp . . . hvor

der før var sort, er der nu pludselig blevet hvidt for os" ^).

Ikke blot steg den Forbitrelse imod Franskmændene,

der tidhgere havde været almindelig i indflydelsesrige

Kredse i Berlin; men Frederik Vilhelm III selv gav sig

hen i samme Stemning. Han lod i en skarp Note er-

klære de franske Udsendinge i Berlin, at han efter dette

Brud paa hans Neutralitet holdt sig løst fra alle tid-

ligere Tilsagn til Frankrig. Medens Vejen aabnedes for

Russerne igjennem de østlige preussiske Lande, samlede

han Troppemasser imod Vest, et preussiskKorps marsche-

rede i Slutningen af Oktober ind i Hannover, som
Franskmændene ved Koalitionskrigens Udbrud havde

rømmet med Undtagelse af Fæstningen Hameln, og de

tidligere hannoveranske Embedsmænd bleve gjenindsatte

i deres Stillinger i den nordlige Del af Landet. Kejser

Alexander selv kom til BerHn den 25de Oktober, og

hans Personlighed udøvede en uimodstaaelig Virkning

paa dem, med hvem han kom i Forbindelse. Men om-

trent samtidig fik man Budskabet om Østerrigernes

Ulykker ved Ulm. Frederik Vilhelm var nu ikke helt

uimodtagelig for deres Raad, der advarede imod et Brud
med Frankrig, og han traf, som saa tidt ellers, en halv

Forholdsregel. Ved Overenskomsten i Potsdam (3dje

November) med Rusland fastholdt han, først at ville

kræve visse Indrømmelser af Napoleon; men saafremt

denne ikke inden 4 Uger tiltraadte det opstillede Freds-

grundlag, forpligtede han sig til strax derefter at an-

gribe Frankrig med 180,000 Mand. Rusland lovede i

en hemmelig Artikel at ville virke til, at England gik

ind paa en Ombytning eller Afstaaelse af Hannover. —
Natten efter denne Overenskomsts Afslutning fandt hint

berømte Optrin Sted, da Alexander stod ved Frederik

II's Ligkiste sammen med det preussiske Kongepar og

her ærede Heltens Minde ved at kysse Ligkisten.

') Citeret af Hausser anf. St. 647 Note.
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Det er bekjendt. at denne Overenskomst i Potsdam

medførte en Række Ulykker baade for Preussen selv

og for hele Europa. Isteden for strax at gaa løs paa

Franskmændene, spildte Preussen Tiden med at tilsende

Napoleon et Ultimatum, om hvilket Chr. Bernstorff

træffende sagde, at de Betingelser, det indeholdt, ikke kunde

være haardere, saafremt Napoleon var besejret og ydmyget.

Og til at overbringe det brugte Regeringen en Mand.

der mindst af Alt havde Karakterstyrke til at røgte et sligt

Ærinde, nemlig Grev Haugwitz. Han lod sig holde hen

med Snak af Napoleon og henvise til at underhandle

med Talleyrand i Wien, imedens Napoleon vandt Tid

til at sejre over Russerne. For at endelig Taabelig-

liedernes Maal skulde blive fuldt, ventede Kejser Alex-

ander ikke med at lade det komme til et afgjørende

Slag, indtil Preussens Tilslutning var bleven afgjort; men
tørstende efter den Hæder at slaa Napoleon, satte han

Koahtionens Sag paa Spil ved at angribe Franskmæn-

dene ved Austerlitz. I samme Grad Østerrig efter dette

Slag var ydmyget og modløst, stod Preussen kompro-

mitteret overfor Napoleon, og isteden for at foreskrive

denne Love, saa Haugwitz sig dels nødt, dels fristet til

at gaa ind paa, hvad han krævede af Preussen. Haug-

witz undertegnede den 15de December i Schonbrunn et

fransk-preussisk Forbund. Herefter skulde Preussen

overlade Bajern Markgrevskabet Anspach og afstaa Frank-

rig, hvad det endnu havde tilbage af Fyrstendømmet

Kleve Øst for Rhinen, men til Vederlag have Hannover.

Efter Svingningen i Preussens Politik i Oktober

Maaned havde Russerne, Svenskerne og Englænderne

uhindrede kunnet trænge frem i Nordtyskland. Et engelsk

Korps laudede den 13de November ved Stade i Han-
nover, et andet besatte i December Wesermundingeme,

og et russisk Korps, der den Sde Oktober var landet i

Svensk-Pommern, marscherede igjennem Mecklenburg til

Hannover, som blev rømmet af Preusserne. Russerne be-

gyndte at belejre Hameln. Gustav IV kom selv den
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2den jS^ovember til Stralsund; men da Forholdet til

Berlinerhoffet var spændt som en Følge af Sammenstø-

det i Ordenssagen tidligere paa Aaret, spildte han Tiden

med at kjævles med dette Hof, Omsider marscherede de

svenske Tropper Yesterpaa, saaledes at Kongen den 20de

December kunde tage Hovedkvarter i Liineburg. Men
nu var Krigen allerede endt i Sydtyskland, og baade de

engelske og de russiske Tropper kaldtes snart bort.

Uden at have udrettet noget trak Gustav sig tilbage

med Hovedkorpset . misfornøjet med sine Forbundsfæller

og harmfuld over den hele politiske Stilling. Kun en

mindre Afdeling Svenskere blev staaende i det Hanno-
veranske. Gustav IV var saa ilde tilfreds over de

Vanskeligheder, hvori hans Forhold til Tyskland ind-

viklede ham. at han. der allerede tidligere havde solgt

Wismar til Mecklenburg, nu vilde sælge Svensk-Pom-

mern til Rusland, unægtelig et forbavsende Skridt af en

Konge, der nærede saa ophøjede Forestillinger om en

Fyrstes Kald. som han gjorde.

Den dansk-norske Regering havde imidlertid ladet

den Tropi^esamling finde Sted, hvorom den havde givet

baade Preussen og Rusland Tilsagn. I de nærmest fore-

gaaende Aar havde den ikke tænkt sig Muligheden af

at kunne komme til at forsvare sine Grænser imod An-

dre end Franskmændene. Flere Betænkninger af General-

kvartermester Binzer fra Aaret 1804 vidne om, hvor-

ledes Kronprinsen søgte at klare sig. hvad der helst

burde gjøres i Tilfælde af et fransk Angreb ^). Kron-

prins Frederiks Uvilje imod Napoleon og Franskmæn-

dene gik saavidt, at det holdt haardt for ham at faa

Øjet op for de franske Hæres daværende Overlegenhed

over alle andre. Nogle kritiske Bemærkninger af en

preussisk Ofticer om Slaget ved Marengo, hvilke Gene-

') Aktstykker i Krigsmiuisteriets Arkiv, f. Ex. en Række ,.mili-

tarische Fragen" som Binzer udarbejdede i December 1804.
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ral Ewald havde tilsendt ham, gave ham Anledning til

at tilskrive Ewald: „De stemme ganske med de Tanker,

jeg stedse har gjort mig om disse Herrer (o: Fransk-

mændene). Deres eneste Fortrin bestaar i, at de

kun have liden Bagage, og i deres hurtige og godt

kombinerede Marscher. Enhver Armé, der opgiver det

overflødige Pedanteri, holder god Orden og afskaffer

Bagagen, vil sikkert altid have Fortrinet fremfor

Franskmændene" ^).

Nu i Aaret 1805 var det dog ikke Tanken om et

fransk Angreb, der fremkaldte Troppesamlingen, men,

som vi have set, det usikre Forhold mellem Rusland og

Sverige paa den ene Side og Preussen paa den anden.

Maaske vilde ogsaa England blive indviklet med deri.

Det gjaldt derfor saavidt muligt at sikre sig paa

riere Punkter. Allerede den 21de September, altsaa 9

Dage, inden det ovenfor omtalte Svar blev givet Lizake-

Avitsch, tilskrev Kronprinsen baade det danske og det tyske

Kancelli saaledes: ,,De nuværende Konjunkturer fordre,

at Armeen maa være beredt til paa første Vink at

kunne bevæge sig til ethvert Punkt, som Statens Tarv

maatte kræve". Der blev samme Dag givet den langt

overvejende Del af Hæren Befaling til at holde sig marsch-

færdig den 1ste Oktober. Ordrer bleve udstedte til, at

,.samtlige Søbatterier paa Amager, Christianshavn, Ci-

tadellet og Kronborg strax monteres og sættes i fuld-

kommen Forsvarsstand"; Admiralitetet fik Befaling til

ufortøvet at armere og bemande Tre Kroners Batteri,

Nyholms Søbatteri, samt alle Defensionsfartøjerne, hvilke

dog skulde blive liggende i Flaaden; Matroserne, der

kom lijem efter at have været udkommanderede, skulde

„ikke demitteres, men forblive under Hvervingen og bru-

ges til et og andet Arbejde". Selv Bornholm og Chri-

stiansø bleve inddragne under Befalingen om, at alle

Batterier skulde monteres og bemandes, og det blev

') Brev af 31te Juli 1803 i Krigsministeriets Arkiv.
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paabudt Kommandanten paa Bornholm at paase, at ikke

væbnede Tropper af nogen fremmed Nation landede

paa Øen i).

Det var imidlertid vigtigst at sikre Sydgrænsen,

og Troppemarscher og Transporter fremskyndedes saa-

ledes, at en Stp-ke paa henved 20.000 Mand i de første

Dage af Oktober var samlet i Holsten under Kronprin-

sens Kommando. Avantgarden under Ewald vogtede

Grænsen paa Strækningen imellem Lubeck og Hamburg,
medens Hovedstyrken af Hæren var fordelt omkring
i den nordlige Del af Holsten.

Da Forholdet imellem Rusland og Preussen hurtig

blev godt efter Udbruddet af Koahtionskrigen, og der

overhovedet ikke blev løsnet et Bøsseskud i Nærhe-
den af den holstenske Grænse, fik det danske Armé-
korps en uventet let Opgave at løse. Kronprinsen

kunde endog (23de Oktober) give Ewald Befaling til

ikke at uddele skarpe Patroner, da det blot kom an

paa at „markere Grænsen". Men det blev desuagtet en

langvarig Troppesamling. De europæiske Forholds Ud-
vikling i de nærmest følgende Aar gjorde det i Følge

den dansk-norske Regerings Skjøn nødvendigt stedse at

holde det store Troppekorps paa Benene i Holsten.

Dette fik en ikke ringe Indflydelse paa Regeringens

Ledelse. Kronprins Frederik vedblev at beholde Kom-
mandoen over Tropperne i Holsten. Skjønt Afstanden

imellem Kiel og Kjøbenhavn kun er ringe, og han i

kritiske Øjeblikke vilde have Tid nok til fra Hovedsta-

den at ile til Hæren og tage Kommandoen over den.

foretrak han at blive i Kiel, hvor han druknede i en

Række Kommandoforretninger, som enhver middelmaa-

dig General kunde have passet Hgesaa godt eller bedre.

Det faldt vistnok aldrig en Mand med hans Pligtfølelse

ind derfor at ville forsømme de almindelige Regerings-

') Disse forskjellige Ordrer af 29de September og 5te Oktober

findes i Krigsministeriets Arkiv.
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sager. Men det var lidet heldigt, at hun ikke kunde

røgte dem der, hvor Regeringskollegierne vare, nemlig i

Kjøbenhavn. Man kan næppe tænke sig en uheldigere

Ordning end den, som blev nødvendiggjort ved hans Op-

hold i Holsten. Statsraadets fleste Medlemmer og den

sindssvage Konge, i hvis Navn endnu Love, Resolutioner

og Kundgjørelser skulde udstedes, vare i Kjøbenhavn,

medens Landets virkehge Regent opholdt sig i Kiel.

Kun én Statsminister, nemlig Chr. Bernstorff, var her

stedse hos ham.

Forskjellige Forhold have maaske virket til at frem-

kalde denne Ordning ^). Navnlig maatte Kronprinsens

usalige Mani for Exercervæsen og selv den smaaligste

militære Detail gjøre det vanskeligt for ham at være

borte fra Hæren; men der er tillige stor Sandsynlighed

for. at han har søgt paa denne Maade at komme til at

staa friere overfor Statsraadet. Han kunde i Kiel af-

gjøre adskillige Sager paa egen Haand, medens det var

langt sværere i Kjøbenhavn at unddrage Statsraadet den

store Myndighed, som tilkom det 2). Det vedrører os

ikke her næmiere at gaa ind paa de Ulemper, som

Kronprinsens Ophold i Kiel voldte den almiudehge Sty-

relse; men vi ville blot fremhæve denKjendsgjerning, at

den Forkjærlighed, som han i Holsten i Aarene fra

1805 til 1807 fik for at regere uden Statsraadets stadige

Med^drkning, havde stor Del i, at han, strax efter at han

var bleven Konge (1808). begyndte at føre en fuldstæn-

dig Kabinetsregering. Enhver véd, at det ikke blev til

Baade for vort Fædreland.

^) Jvfr. Aal: Erindringer I, 49, hvormed kan sammenstilles

Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie III, 119 fi.

Ørsted citerer S. 122 en Ytring af „en Mand, der stod den

højere Statsstyrelse temmelig nær, at det ej kunde være uden

for at faa friere Hænder i Forhold til Statsraadet, Kron-

prinsen havde forlagt sin Residens til Kiel''.

-) Jvfr. om den gjældende Ordning for Styrelsen I, S. 12.
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Det er fremdeles indlysende, at Kronprinsens Op-

hold i Kiel særlig maatte virke forstyrrende og sinkende

paa Ledelsen af de udenrigske Sager. Han tog Uden-

rigsministeren med sig til Kiel; men da de fremmede

Gesandter vare i Kjøbenliavn, maatte al mundtlig For-

handling med dem ligesom Bestyrelsen af alle. løbende

Forretninger overlades Chr. Bernstoi-ffs Broder Joachim

Bernstorff, der allerede anden August 1800 var bleven

Direkteur over det udenrigske Departement. Det fulg-

tes endog som en ufravigelig Regel, at de fremmede

Diplomater skulde henvende sig til ham og ikke kunde

faa Adgang til at forhandle med Chr. Bernstorff eller

Kronprinsen. En stor Del Sager af mindre Vægt expe-

deredes saaledes af Joachim Bernstorff, efter at han

havde forelagt dem til Approbation i Statsraadet af den

sindssvage Christian VII. Men gjaldt det en vigtigere Sag,

maatte den meddeles Kronprinsen og Chr. Bernstorff.

Naar saaledes en fremmed Diplomat havde en eller an-

den Note at overrække eller en Opfordring at rette til

den dansk-norske Regering, maatte Joachim Bernstorf,

efter at have forhandlet med ham, gjøre Indberetning

derom til Broderen med Anmodning om at faa meddelt,

hvilket endeligt Svar han havde at give. Saa drøftede

Chr. Bernstorff Sagen med Kronprinsen og sendte i

Følge den Befaling, han modtog af denne, Broderen et

Svar, der snart var mere, snart mindre fuldstændig re-

digeret. Det blev af Joachim Bernstorff bragt i sin en-

delige Form, forelagt Christian VII til Approbation og

derpaa endelig overrakt vedkommende Gesandt. De
Depescher. der drejede sig om politiske Sager, sendtes

regelmæssig af de dansk-norske Gesandter i Udlandet

til Chr. Bernstorff', ligesom det ogsaa i Almindelighed

var denne, der tilskrev Diplomaterne om alt Sligt. Selv

om de tvende Brødre Bernstorff vare nok saa enige i

deres Synsmaade, og om de end nok saameget sendte

liinanden Gjenparter af deres Skrivelser eller Udtalelser,
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var dette en saare uheldig Ordning. Hvor forbavsende

er det ikke. at en mundtlig Forhandling ikke kunde

tinde Sted imellem selve Udenrigsministeren og de frem-

mede Diplomater, og hvilken Tid gik ikke tabt med det

idelige Skriveri frem og tilbage? Hvilken besynderlig

llolle kom Statsraadet endelig ikke til at spille herved.

Det havde i slige Sager, hvor Meddelelsen om den fat-

tede Beslutning kom fra Kiel, kun at være Tilskuer,

naar den afsindige Konge skrev sit „Approberet"' paa

Forestillingen. Ingen kunde tænke paa at ytre et Ord om
Sagen. Det var en af de ikke faa uheldige Virkninger, der

fremkom, idet man stedse fastholdt Fiktionen med at

Christian VII var regerende Konge, og derved, at Staten

havde faaet et dobbelt Midtpunkt, et i Kjøbenhavn og

et i Kiel. Kronprinsen har sandsynligvis fundet det

saarende for sin Følelse at lade sin Fader erklære umyn-

dig 1) og selv formelig overtage Regentskabet. Men
Statens Tarv burde ikke være sat til Side for Pietets-

hensyn. Kronprinsen havde ingen anden Pligt imod

sin sindssvage Fader end at sørge for, at han tik en

kjærlig Pleje.

Det Omslag, der siden den russiske Pression i Sep-

tember havde fundet Sted i Fastlaudsmagternes Stilling,

blev følt af den dansk-norske Regering. Saasnart Rus-

land mente at være sikkert paa Preussens Medvirkning,

troede det at have Spillet vundet med Hensyn til Dan-

*) Ved at undlade dette voldte han sig flere Ærgrelser, idet

listige Bedragere fik den afsindige Konge til at underskrive

Pengeforskriviiinger, som de derpaa enten selv præsenterede

Regeringen til Betaling eller solgte til Andre, som da afkræ-

vede Regeringen Beløbet. Xavnlig gjorde eu Kammerherre
Biilow sig skyldig i slige Bedragerier. (.Jvfr. P. A. Hei-
bergs Erindringer S. 49). De diplomatiske Depescher fra

Slutningen af 1806 og Begyndelsen af 1807 indeholde nærmere
Oplysninger om denne Sag, hvori ogsaa den franske Gesandt
i Hamburg, Bourienne spillede en Rolle.
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mark-Norge. I Henhold til en Ordre fra sit Hof gjorde Li-

zakewitsch i de første Dage af November et nyt For-

søg paa at drage Regeringen i Kjøl)enliavn over paa

Koalitionens Side. Den russiske Regering indrømmede,

at Danmaik-Norges Neutralitet havde været forstaaelig

nok, saalænge Preussen gav sig Udseende af med Vaa-

Len i Haand at ville hævde en Neutralitet, der havde

kunnet blive fordærvelig for de Forbundne. Men efter

at Frankrigs Færd havde bragt Preussen til at erklære

sig for de AlHerede, burde Danmark nødvendigvis slutte

sig til disse. „Selv om Frankrig", hed det videre, „har

havt Lykke med sig i Førstningen, er det dog umuligt,

at det skulde kunne modstaa det Stød, der fra alle

Sider vil blive rettet imod det, og det vil snart blive

trængt tilbage indenfor sine egne Grænser, hvis alle

Magterne ere besjælede af en lige oprigtig Iver efter at

sætte Skranker for dets ødelæggende Ærgjeri'ighed.''

I Følge den Vægt, Danmark-Norge stedse havde tillagt

den preussiske Politik, kunde det vistnok ventes, at

denne Opfordring vilde finde et mere aabent Øre hos

den dansk-norske Regering end Ruslands tidligere Fore-

stillinger i lignende Retning. Det var bekjendt, at

Hardenberg i Berlin førte et stærkt Sprog imod Fransk-

mændene. Baudissin, der nu paa ny havde overtaget

sine Gesandtskabsforretninger i Berlin, havde endog hørt

ham udtale om Haugwitz's Sendelse til Napoleon, at

den næppe vilde have den ringeste Virkning, da han

var overtydet om, at Bonaparte vilde vægre sig ved at

gaa ind derpaa. „Man vil", sagde han med Eftertryk,

,.ikke faa Fred uden med Vaaben i Haand." Men
det var ikke første Gang, man havde hørt slige store

Ord fra de preussiske Ministres Side, uden at Hand-

lingen havde svaret dertil. Preussen udtalte sig ikke

nærmere til Danmark-Norge om sin Stilhng i dette Øje-

blik, og Regeringen her hjemme vidste ikke med Sikker-

hed, hvad det vilde gjøre, naar det kom til Stykket.

Haugwitz's Sendelse lod sig godt opfatte som et Vid-



1805. Danmark-Norge modstaar et nyt russisk Tryk. 93

iiesbyrd om, at de halve Forholdsreglers Tid endnu ikke

var forbi. Derimod vidste man, at Napoleon hidtil

havde slaaet Alt ned, hvad der traadte i Vejen for ham,

og enten havde besat Wien eller var lige ved at gjøre

det. Vilde Preussens Deltagelse i Krigen, hvis den vir-

kelig omsider fandt Sted, maaske ikke komme for silde?

Hvor meget man end ønskede, at Preussen med Energi

vilde slutte sig til de Allierede, holdt man det for Daar-

skab i et saa uklart Øjeblik selv at vove et Brud med
den Magt, der mulig om kort Tid kom til at staa som

den almægtige Sejrherre i Europa. Det Svar, der den

23de November blev givet Lizakewitsch, var i Henhold

til denne Synsmaade et Afslag. Man fremhævede stærkt

heri Uvisheden om Preussens virkelige Politik, og man
hævdede, at, saaledes som Forholdet var, vilde der ikke

være Grund til at „antage et System, som vi ikke vilde

tøve med at slutte os til, hvis vi havde Evne til at kaste

et Lod i Vægtskaalen, der enten var afgjorende eller

svarede til de Farer og de Ofre, som vi vilde paadrage

os" ^). I god Samklang med denne Beslutning afviste den

dansk-norske Regering meget bestemt Rekvisitioner paa

Fourage og andre Sager, som den preussiske Regering

i Slutningen af November rettede til den holstenske

Landsregering i Gliickstadt 2) Ligesaa lidt vilde den

gaa ind paa Preussens Fordring, at al Kornudførsel

fra Holsten skulde være forbudt undtagen til de med
Preussen forbundne Stater. Frankrig vilde utvivlsomt

have opfattet sligt som et Brud paa Neutraliteten.

Faa Dage efter kom Efterretningerne Slag i Slag

om Napoleons Sejr ved Austerlitz og den østerrigsk-

') Om denne Sag tales der i en Note fra Lizakewitsch af 3dje

November 1835, hvor han meddeler Indholdet af en Depesche

hjemmefra, samt Précis d'une réponse verbale faite å Mr. de

Lizakewitsch af 23de November 1805.

') Depesche til Berlin af 6te December og Forestilling af 13de

December 1805.
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franske Vaahenstilstand. Hardenberg udtalte i Anled-

iimg af denne endog ligefrem til Baudissin. at han rar

fuldstændig uvidende om. hvordan Preussens politiske

Stilling i Øjeblikket var baade i Forhold til Frankrig.

Østerrig og B-usland. Den Dag. da Budskabet kom til

Berlin om denne Stilstand, lagde man ved Kongens
Taffel Mærke til. hvor tavs han selv var, og til at Dron-

ning Louise saa forgrædt ud. Stemningen blev endnu

værre i Berlin, da Haugwitz meldte om sin for Preus-

sen lidet hæderlige Overenskomst i Schønbrunn, som
Hardenberg ikke længe efter i en Samtale med Christian

Bernstorf træffende kaldte Preussens Kapitulation. Den
dansk-norske Regering kunde under disse Forhold ikke

andet end glæde sig over. at den havde holdt sig til-

bage og ikke kompromitteret sig overfor Napoleon.

Y.

Tiden imellem Presburgerfreden og Udbruddet af den

fransk-preussiske Ki'ig i Oktober 1806.

At den europæiske Stilling var bleven mange Gange

forværret ved KoaHtionskrigen. var klart for den dansk-

norske Regering og blev med hver Dag endnu mere

indlysende. Napoleons Herredømme sprængte alle Skran-

ker. Huset Bourbons Fordrivelse fra Neapel, hvor Jo-

seph Bonaparte blev Konge, den bataviske Republiks Om-
dannelse til Kongeriget Holland, som Napoleon gav til sin

anden Broder Louis. Oprettelsen af Hertugdømmet Neuf-

chatel for hans Stabschef Berthier og af Storhertug-

dømmet Berg for hans Svoger og udmærkede Rytter-

general Murat, Bajerns, "Wiirtembergs og Badens fuld-

stændige Afhængighed af Frankrig, trods en nominel

Souverænetet. det var altsammen slaaende YidnesbjTd
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om den napoleonske Politiks Almagt i det nærmest paa-

følgende Halvaiir. Samtidig dermed stod Rusland i sin

tilbagetrukne Stilling, med svækket militær Hæder, yd-

myget i sit Forsøg paa at standse ham og uden Evne

til at kunne møde ham paa noget Punkt. England havde

samtidig med Østerrigernes Ulykker ved Ulm hævdet

sin Overvægt over den fransk-spanske Sømagt ved Tra-

falgar. hvor Nelson sluttede sin Sejrsbane med sin Død.

og enhver Tanke hos Napoleon om at kunne møde det

l)aa Søen var tihntetgjort for en Række Aar. Men ikke

uden Grund gav Budskabet om Nederlaget ved Auster-

litz Pitts svage Helbred det sidste Stød, saaledes at han

døde 24de Januar 1806. Det var i den første Tid lige-

saa umuligt for England at rejse nogen jævnbyi'dig Mod-
stand imod Frankrig paa Fastlandet, som det var for

Napoleon at knuse den engelske Sømagt. Det skyndte

sig at trække sine Tropper bort fra Nordtydskland.

Preussen endehg var kommet ind paa en Bane, der

voldte det den ene Ydmygelse efter den anden og bragte

den personlig saa hæderhge Frederik Vilhelm III til at

følge en vanærende Politik.

Vi kunne her kun i løse Omrids berøre Preussens

Vaklen frem og tilbage. Det vovede efter Østerrigs

Nederlag ikke at optage en Krig med Napoleon, men
krympede sig dog ved at stadfæste, hvad Haugwitz var

gaaet ind paa i Schonbrunn. Napoleon fik den 15de

Februar 1806 Haugwitz til at slutte en ny Overenskomst

i Paris, ugunstigere for Preussen end den Schonbrunuske,

saaledes at denne Magt forphgtede sig til at spærre El-

bens og Wesers Mundinger og sine egne Havne for de

engelske Skibe; og efter at den preussiske Konge var

bleven fuldstændig kompromitteret overfor England, pro-

klamerede han end mere sin Afliængighed af Frankrig ved

at lade den i Moniteur udskjældte Hardenberg falde som
JVIinister og afløse af Haugwitz. Preussens Tilknytning

til Frankrig og fuldstændige Brad med England, da det

ved et Manifest af 1ste April tog Hannover i Besiddelse,
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Englands Gjengjældeise heraf ved at lægge dets Skibe

under Beslag og blokere dets Havne, og endelig Preus-

sens aabne Krigserklæring til England (Ilte Juni 1806),

det var de Konsekvenser, hvortil Haugwitz's Sendelse til

Napoleon efter Potsdammeroverenskomsten havde ført.

I sin Fortvivlelse over, hvad der var sket, stemplede

Hardenberg, som rigtignok selv ingenlunde var uden

Skyld i de sidste Aars uheldige Politik, under en Sam-

tale med Chr. Bernstorff Haugwitz's Færd som ,,i>(/aw?e",

kaldte den Traktat, denne paa egen Haand havde sluttet

med Napoleon, „ligesaa djævelsk som vanærende", og

sagde, at den vilde „gjøre Frankrig til Preussens Herre,

nedværdige den preussiske Konge i Europas Øjne og

bringe ham i Strid med alle de Magter, der hidtil havde

været hans Venner i)" I Virkeligheden kom Preussen

ikke blot i Krig med England, men ogsaa i et meget

spændt Forhold til Rusland og i Krig med Sverige. Da
Preusserne, i Henhold til Overenskomsten med Napoleon

af 15de December 1805, i de første Maaneder af 1806

besatte Hannover, lod Gustav Adolf en Afdeling af sine

Tropper blive staaende i Lauenburg. Forgjæves opfor-

drede baade Rusland og England ham til at undgaa Strid

med Preussen. Han mente ligesaa lidt at burde vige, som

hans store Ideal Carl XII nogensinde havde gjort det,

og da Preusserne med Magt tvang det lille svenske Korps

til at rømme Lauenburg (23de April 1806), blev han

saa forbitret derover, at han erklærede Preussen Krig

og begyndte at blokere dets Havne. Skjønt dette ikke

^) Ligesaa stærkt udtalte Hardenberg sig faa Dage senere til

Baudissin. „Voila," sagde han, „ou nous ont conduits la scélé-

ratesse, la faiblesse et surtout la précipitation avec lesquelles,

non obstant mes réprésentations et mes instances, on a épar-

pillé Varmée Prussienne et negligé de lui faire occuper des

positions concentrées, ou elle aurait pu conserver l'attitude im-

posante qu'on lui avait fait prendre". (Depescher fra Berlin

af 25de Februar og 4de Marts 1806).
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voldte Preussen nogen alvorlig Fare, virkede det dog til

at vanskeliggjøre dets Stilling; thi Rusland vilde ikke

lade Sverige i Stikken, hvis Preussen gjorde et alvorhgt

Angreb paa den svenske Konge i Pommern, det eneste

Sted, hvor det kunde komme ham paa Livet. Saafremt

Preussen under disse Forhold fuldstændig havde kastet

Broen af bag sig og sluttet sig til Frankrig, vilde der

endda have været Mening i dets Politik. Men de ledende

Statsmænd som Haugwitz og Lombard vare overtydede

om, at en Krig med Napoleon snart vilde bhve uund-

gaaelig, og de besluttede kun tilsyneladende at slutte

sig til Frankrig for at vinde Tid til at kunne gjøre sig

rede til denne Krig. De saa ikke, at Alt, hvad de op-

naaede ved et saadant dobbelt Spil, var at Preussen

kom til at staa fuldstændig isoleret overfor Frankrig.

Snart efter at Napoleon havde drevet Berlinerhoffet

saavidt, fuldførte han det Skridt, hvortil Spiren tyde-

lig laa i Presburgerfreden, nemhg at opløse det tyske

Rige. Han dannede det navnkundige Rhinforbund (17de

Juli)^). Bajern, Wtirtemberg, Baden, Hessen-Darmstadt

og 12 andre vesttydske Stater traadte herved ud af det

tyske Rige og knyttedes som „rhinske Forbundsstater"

til Napoleon, der blev Forbundets Protektor, med andre

Ord dets Overherre, i det mindste i militær Henseende.

Efter at dette var blevet meddelt Rigsdagen i Regens-

burg, lod den tyske Kejser her udtale, at han holdt

det Baand, som hidtil havde knyttet ham til Riget,

for opløst, og at han derfor nedlagde Kejserkronen

og fritog alle Rigets Stænder for de Pligter, de hidtil

havde havt imod ham som Rigets Overhoved. Hermed
var det tyske Rige opløst, og Kejser Frantz, der allerede

for to Aar siden havde antaget Titel af arvehg østerrigsk

Kejser foruden sin tyske Kejsertitel, lod sig senere blot

*) Rhinforbundet er dateret den 12te Juli; men i Virkeligheden

blev Forbundsakten undertegnet 17de Juli.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 7
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kalde østerrigsk Kejser. Der fandtes, kunde man læse

i Mainzer Zeitung, intet Tyskland mere, det var en Vild-

farelse at tro paa en tysk Nation; sHgt var kun nogle

Enkeltes Klage ved et Folks Grav, der havde overlevet

sig selv.

De tidligere store Krige og Omvæltninger i Europa

siden Revolutionens Begyndelse havde kun været umid-

delbart følelige for den dansk-norske Stat ved Skibsfarts-

forholdene. Nu derimod fik de Indflydelse paa selve

de statsretlige Forhold. Da det tyske Rige blev opløst,

var dermed baade de Forpligtelser og de Rettigheder

bortfaldne, som den dansk-norske Konge havde i Egen-

skab af Holstens Hertug. I Følge den Tids Synsmaader

laa det nær for en enevældig Konge at nytte denne Lej-

lighed til at forbinde Holsten saa nøje som muligt med
Danmark. Selv en saa ivrig Forkæmper for det tyske

Riges Rettigheder som G-ustav IV Adolf ophævede ved

en Deklaration af 26de Juni den hidtil bestaaende For-

fatning i Pommern og erklærede, at Sveriges Forfatning

og Love i Fremtiden skulde gjælde her. Oven i Kjøbet

blev den dansk-norske Regering opmuntret dertil af Na-
poleon. Under Ønsket om at tilføje det tyske Rige saa

fuldstændigt et Dødsstød som muligt, saa han Intet

hellere, end at Fyrster, som foruden andre Besiddelser

ogsaa havde Lande indenfor dets tidhgere Omraade,

sammensmeltede disse med deres andre Lande. Desto

sikrere mente han at kunne være paa, at det tyske Rige

ikke vilde staa op igjen af Graven, og paa at derimod

Rhinforbundet vilde \inde i Fasthed. Allerede i de første

Dage af August 1806 udtalte TallejTand til Dreyer i), at

den preussiske Konge uden Tøven agtede i sine tyske

Provinser at indføre en souveræn Myndighed, der var ens-

formet med den, han udøvede i sine preussiske og polske

Lande, og han spurgte derpaa, om Holsten var inkor-

poreret i Kongeriget Danmark, og om det blev styret

') Depesche fra Paris af 8de August.
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som en dansk Provins. Da Dreyer svarede, at Kongen
af Danmark som holstensk Hertug var tysk Rigsfyrste

og maatte rette sig efter de Arve- og Investiturlove, som

den tyske Rigsforfatning fastsatte, udbrød Talleyrand

kort: „Der er ikke mere noget tysk Rige, og I vilde

gjøre en stor Fejl, hvis I ikke fulgte de andre Kongers

Exempel og forenede Holsten med den danske Krone
som en Provins. Frankrig vil billige og stadfæste det" 1).

Uden her at gaa ind paa de andensteds 5) drøftede

Spørgsmaal, som fremkom under Forhandlingen imellem

Kronprinsen og Statsraadet om det nye Forhold imellem

Holsten og det danske Monarki, skulle vi blot fremhæve,

at der maatte tages Hensyn baade til den i Sverige og

endnu mere til den i Rusland herskende Linie af den got-

torpske Familie. En fuldstændig Inkorporation af Hol-

sten vilde kræve, at den for Kongeriget Danmark gjæl-

dende Arvefølge indførtes i Holsten, og Præsidenten i

det tyske Kancelli Møsting var ogsaa af den Mening, at

det tyske Riges Opløsning havde medført, at den ældre

holstenske Lensarvefølge (i den mandlige Linie) var bort-

falden, og at Kongen altsaa havde Ret til at indføre

Kongelovens Arvefølge i Holsten. Men Kongen var

utvivlsomt uberettiget til ved et Magtbud at ophæve

andre Liniers Ankeret, og det gik særlig ikke an, at

slaa en Streg over Arverettigheder, som man traktat-

mæssig havde anerkjendt til Vederlag for Indrømmelser,

der i sin Tid vare gjorte den danske Kongefamilie. Dette

gjaldt netop med Hensyn til det russiske Dynasti. Yed
Mageskiftetraktaterne af 1767 og 1773 var det udtrykke-

lig fastsat, at den gamle gottorpske Del af Holsten blev

overdraget til den danske Konge og hans mandlige
Arvinger. Det var en simpel Følge deraf, at, naar den

') La France approuvera et sanctionnera cela.

*) Se Wegener: Actmæssige Bidrag til Danmarks Hi-
storie i det nittende Aarhundrede S. 79 £F. samt Ør-
sted anf. St. in, 140 S.

7*
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kongelige danske Mandslinie uddøde, indtraadte den rus-

sisk-gottorpske Linies Arveret. Ogsaa den yngre got-

torpske Linie i Sverige, der stedse havde forbeholdt sig

sine eventuelle Rettigheder til denne Del af Holsten,

vilde have modsat sig en vilkaarhg Forandring fra dansk

Side af Arv-efølgen. Man dristede sig derfor ikke til et

saadant Skridt, men besluttede at lade Arvespørgsmaalet

staa uafgjort hen.

Allerede den 9de September blev en kongelig De-

klaration udstedt, hvorved Kongen som en Følge af de

nys indtrufne store Forandringer i Tyskland erklærede

de Baand, der hidtil havde knyttet de Kongen under-

lagte Rigslande til det tyske Rige. for løste. Han fast-

satte derfor, at Hertugdømmet Holsten, Herskabet Pinne-

berg, Grrevskabet Rantzau og Staden Altona under det

fælles Navn af Hertugdømmet Holsten skulde være for-

enede med . det danske Monarki ,,als ein in jeder Be-

zielmng vollig ungetrennier TJieil derselhen und solchem

nach von mm an Unserer alleinigen unumsclirdnkten

Bothmdssigkeit untenvorfen." Man havde af Hensyn til

Arvefølgespørgsmaalet med FHd undladt at bruge Lyd-

trykket ,.unzertrennliclier TJieiV og i det Sted brugt det

temmelig forunderhge Ord „ungetrennier". Da Deklara-

tionen ikke indeholdt noget om en fælles Arvefølge, havde

forsaavidt ingen fuldstændig Inkorporation fundet Sted;

men det var klart, at Regeringen vilde gjennemføre Sam-

mensmeltningen saavidt muligt, og det var utvivlsomt

dens Hensigt at aabne en ForhandHng med det russiske

Hof om Arvefølgespørgsmaalet, naar der kom et heldigt

Tidspunkt dertil. Foreløbig instruerede Chr. Bernstorff

Blome i Petersborg om ikke at berøre Arvespørgsmaalet

her. Hvis det blev fremhævet fra russisk Side, skulde

han blot gjøre opmærksom paa, at da Kongens Deklara-

tion ikke nævnede det, vilde den ikke kunne give An-

ledning til nogen Drøftelse deraf, i) Den russiske Re-

') Depesche til Petersborg af 8de September 1806.
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gering indrømmede, at Begivenhederne paa en vis Maade

(en qnelque sorte) gjorde Udstedelsen af den danske De-

klaration naturlig, og der fandtes meget venskabelige Ud-

tryk i den Note, som den lod overrække den dansk-norske

Regering; men den viste dog tydelig, at den ikke var til-

freds med, hvad der var sket. Den hævdede, at den danske

Konge herved syntes konsekvent ogsaa at ville indføre

samme Arvefølge i Holsten som i sine andre Landsdele,

hvorved der blev gjort det mest iøjnefaldende Skaar i de

Rettigheder, som tilkom de tvende „yngre Grene af det

holstenske Hus". Skjønt Kejseren var overtydet om, at

dette ikke kunde være den danske Konges Tanke, holdt

han det dog for nødvendigt at forbeholde sig sin even-

tuelle Arveret, og han nedlagde forud Indsigelse imod,

hvad der i „Foreningsakten kunde gjøre Skaar heri".

Udenrigsministeren Budberg, der havde afløst Czarto-

risky som saadan, tilføjede til Blome mundthg det Ønske,

at den danske Regering ved sin Erklæring havde forbe-

holdt Enhver sine Rettigheder; Rusland vilde i saa Fald

fuldstændig have kunnet tie om Sagen^). Allerede ifor-

vejen havde Sverige ved sin Chargé d'affaires i Kjøben-

havn. Baron Taube, fremsat et lignende Forbehold, i

hvilket det viste sig, at Udtrykket „ungetren nier' var

opfattet som lig „ttmertrennlicJier" . Det var i Taubes

Note gjengivet ved inséparahle. Den dansk-norske Rege-

ring svarede undvigende paa disse Reservationer, idet den

udtalte. ,.at man vilde gjøre den danske Konge Uret, hvis

man antog, at han ved at fastsætte det fremtidige For-

hold imellem Holsten og Danmark havde villet gaa ud
over, hvad uventede Begivenheder, paa hvilke han ingen

Indflydelse havde havt, havde gjort nødvendigt 2), Hermed
standsede denne Forhandling. Den Sten, hvorpaa den

bekjendte Indskrift stod: „Eidora romani terminus im-

perir', blev den 12te December borttaget fra sin Plads

*) Depescher fra Petersborg af 4de og Ilte November 1806.

*) Wegener anf. St. Bilag Nr. 15, 16 og 17.
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oven over Rendsborgs „holstenske Port" og gjemt som en
Antikvitet paa Tøjhuset i). Kun i Forbigaaende ville vi

nævne, at der siden Efteraaret 1805 havde været Tvist

om den retslige Stilling, der tilkom Godset Wellings-

biittel. Dettes Ejer, en Baron Kurtzrock gjorde Krav
paa at være rigsumiddelbar og fik Medhold hos Hoffet

i Wien. Den danske Konge gjorde omsider Ende paa
Striden ved at kjøbe Godset.^)

Ved Siden af den store Omvæltning i det tyske Riges

Forfatningsforhold havde Frankrigs og Preussens gjen-

sidige Stilhng en overordentlig stor Betydning i den

dansk-norske Regerings Øjne. Det berørte den ubehage-

ligt, at de preussisk-franske Overenskomster overlod e Han-
nover til Preussen 3). Hvad man i længere Tid havde

frygtet for, at man nemlig skulde faa Preussen til Nabo,
var herved gaaet i Opfyldelse. Næppe havde derfor

Dreyer faaet nys om, hvad der var blevet forhandlet

imellem Napoleon og Haugwitz i Schønbrunn, førend han
gjorde Talleyrand Forestillinger imod, at der skete nogen

Forandring i Nordtysklands Forhold, som var til Skade
for Danmark. Han mindede ham om Tilsagn, han flere

Gange havde givet om at ville opfordre Napoleon til at

lade Danmark faa Lauenburg, naar der skulde træffes

endehg Bestemmelse om, hvem der isteden for den en-

gelske Konge skulde have de hannoveranske Lande.

Men, hvormeget den dansk-norske Regering end paa-

skjønnede Dreyers Tjenesteiver, vilde den dog ikke mod-
tage nogen Berigelse af Frankrig paa en anden Magts
Bekostning, et Skridt, der Aålde have været et ligefremt

Brud paa Neutraliteten og have svaret til Preussens

Handlemaade, da det gik ind paa at tage det øvrige

^) Staatsbiirgerliches Magazin III, 165.

^) Staatsbiirgerliches Magazin smstds. Flere Aktstykker

i Krigsministeriets Arkiv handle dex'om.

^) En kort Tid hed det, at Preussen ogsaa skulde have Ham-
burg og Liibeck.



1806. Danmark-Norges Forhold til Frankrig. 103

Hannover. Det eneste, der kunde tænkes paa, var, om
man maaske ved den endelige Fred kunde opnaa nogen

saadan Begunstigelse ved Frankrigs Hjælp til Vederlag

for den Fasthed, hvormed man havde modstaaet alle

Opfordringer til at træde op imod det. Man vilde i saa

Fald, hvis det var nødvendigt, underkaste sig pekuniære

Ofre ^). Men dette stod kun som fjærne MuHgheder, og

den dansk-norske Regering havde ligesaa liden Grund

til at vente noget af Napoleon, som den i Følge sit po-

litiske Standpunkt kunde ønske andet end at faa Lov til

at bevare sin Neutralitet.

Forudsat at Napoleon paa dette Tidspunkt har brudt

sig om, hvorledes den dansk-norske Regering var stemt,

har han næppe været uvidende om, at den hældede mere

til hans Modstanderes Side end til ham. Men det var

en Kjendsgjeming, at den med en ikke ringe Bestemthed

havde nægtet at træde op som hans Fjende, og det er

for saaAddt ikke uforstaaeligt, at han ved en Souper i

Tuillerierne i Begyndelsen af Februar 1806 viste sig

meget naadig og venlig imod Dreyer, med hvem han

underholdt sig om forskjellige Ting. Da han iblandt

andet spottede over Sveriges Subsidietraktat med Eng-

land, og Dreyer benyttede Lejhgheden til spøgende at

spørge ham, hvad han mente om de Subsidier, England

betalte Danmark, sagde han med en stærk Betoning : „I

har været de forstandigste af dem alle-^). Det var dog

næppe uden Føje, at Bernstoi'ff betegnede Forholdet imel-

lem Danmark-Norge og Frankrig som et køligt Høfligheds-

forhold 3).

^) Depescher fra Paris af 13de Januar, 21de Februar, 28de

Marts og til Paris af 10de Marts 1806. Jvfr. Depesche til

Petersborg af 20de Marts 1806.

^) Depesche fra Paris af 15de Februar 1806. En lignende Dom
udtalte han ved en Audiens i April. (Depesche fra Paris af

21de April.)

^) Depesche til Petersborg af 24de Juni 1806.
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Uagtet Napoleon lod vort Fædreland uforstyrret, var

hans Politik ikke blot ved hele sin Karakter truende for

det saa vel som for alle andre europæiske Magter; men
den var det særKg paa Grund af det Fjendskab paa Liv

og Død med England, der gav den sit stærkeste Præg.

Tanken om at møde Englænderne paa Havet havde han

maattet opgive, i det mindste for en Række Aar, og Pla-

nerne om at gjøre Landgang i England vare blevne mere

uigjennemførlige end nogensinde, nu da han umulig vilde

kunne hindre Englænderne i at holde en overlegen Flaade

samlet i Kanalen. Naar han vilde knække sin uangribelige

Modstanders Magt, havde han intet andet ]\Iiddel dertil end

Gjennemførelsen af den Plan, som allerede havde fyldt

ham i 1801 . nemhg Planen om Fastlandsspærringen.

Enhver Sejr, Franskmændene vandt til Lands, og ethvert

af deres Nederlag til Søes virkede til at modne denne

Plan. Men herved rykkede Faren Danmark-Norge paa

Livet. Napoleon havde ikke trængt til dets svage Hjælp

mod sine Fastlandsfjender og derfor hidtil ladet det be-

holde sin Neutralitet, saa meget mere som han ikke

havde kunnet krænke den uden at tilkaste Preussen en

Udfordring, som kun lidet passede til hans Pohtik i

Øjeblikket. Men vilde han lade Danmark-Norge ufor-

styrret, naar det gjaldt om for Alvor at udelukke Eng-

lænderne fra Fastlandet? Foruden det Uheldige i, at

Preussen fik Hannover, medførte denne Magts Tilslut-

ning til Frankrig den Ulempe, at Kontinentalsystemet

blev udvidetover en Del af Nordtyskland og naaede lige

op til Danmarks Sydgrænse. Preussen havde, som nyhg

omtalt, forpligtet sig til at spærre Weser og Elben for

Englænderne. Fristelsen til ogsaa at paatvinge Danmark
Fastlandsspærringen blev større end nogensinde for Napo-

leon, og det kunde nu ikke haabes. at Preussen vilde

lægge saameget som et Halmstraa i Vejen derfor, lige-

saa Hdt som man mere kunde vente at have den ringeste

Støtte hos denne Magt imod andre franske Angreb paa

Danmarks Neutralitet. Preussen var endog saa stærkt
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blevet draget bort fra den neutrale Holdning, hvorved

det hidtil paa en Maade havde dækket Danmark, at det

var kommet i Krig baade med England og Sverige.

Disse Forhold vakte mørke Tanker om Fremtiden

hos de dansk-norske Statsmænd^). Allerede i de første

Dage af Aaret 180G var Christian Bernstorff rejst til

Berlin for ved Samtaler med Hardenberg at faa nogen

Klarhed paa Stilhngen imellem Preussen og Frankrig.

Man følte Udgifterne til Troppesamlingen i Holsten saa

trykkende, at man ønskede at slippe for dem, naar blot

Forholdene nogenlunde tillode def-^). Men medens Bern-

storff af den preussiske Minister fik en Mængde hjærte-

skærende Klager at høre om den Ulykke, hvori Haug-
witz og hans Meningsfæller havde bragt Preussen 3),

kunde han af gode Grunde ellers ikke faa Klarhed

over Stillingen*). Thi den havde hverken Harden-

*) I en Depesche af 21de April 1806 til Gesandterne i Wien og
Haag skriver Joachim Bernstorff f. Ex. Xotcs somtnes sans

doute å faire des réjiexions penibles sur l'avenir depuis qtie

la Prusse s'est écartée du systéme de neutralité qui avait servi

de base principale å la tranquillité du Nord. I en Depesche

til Petersborg af 20de Marts siger Chr. Bernstorff, at den

Stilling, Preussens Politik har skabt i Nordtyskland, er

yfuneste'' for Danmark.
*) I et Brev fraKjøbenhavn af 21de Februar 1806 i Politisches
Journal hedder det: „Es scheint dass die in Holstein versam-

melten Truppen... in nicht ferner Zeit ihre Cantonnirungs-

quartiere verlassen toerden". Da „Brevene fra Kjøbenhavn"

i dette Tidsskrift ikke sjælden have et officielt Præg, er man
ikke uberettiget til heri at se et Vidnesbyrd om, at det vir-

kelig har været paatænkt at opløse Troppesamlingen. Hvad
Ræder anf. St. S. 30 taler om, at Chr. Bernstorffs Sendelse

tilsigtede „at bevæge den preussiske Regering til at gaa ind

paa et Arrangement eller i Forening med Danmark tage saa-

danne Forholdsregler, som kunde betrygge Nordtyskland for

Krigens Ulykker"', er vanskeligt at forstaa. Der var for Øje-

blikket slet ingen Krig i Tyskland.

') Exempler paa disse Udtalelser ere anførte S. 96.

*) Baudissin giver i sine Depecher til Joachim Bernstorff' af
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berg eller nogeu anden i Berlin. Efterliaanden blev For-

holdet vistnok tydeligere; men den Kundskab, man fik,

var ikke lystelig.

En saadan Tid maatte være rig paa Rygter,

og Blikket fæstedes paa Danmark -Norges Stilling,

der nu begyndte at blive truet. Halvandet Aar senere

skulde et Forbund mellem Rusland og Frankrig indgyde

England en saadan Mistro, at det kastede sig over Dan-
mark og mishandlede det; denne Gang bevirkede For-

bindelsen imellem Preussen og Frankrig, at den alminde-

lige Mening udsaa Danmark-Norge til at træde op imod
England. E-undt omkring hed det, at Frankrig i For-

ening med Preussen vilde tvinge den dansk-norske Re-

gering til at lukke de danske Havne og Sundet for Eng-

lænderne. Derom talte Czartorisky i Petei'sborg til

Blome, idet han spurgte ham, hvad Danmark vilde gjøre,

hvis en saadan Opfordring rettedes til det; det kom frem

ved de forskjellige Hoffer, det var et Konversationsæmne

i Parisersalonerne, saa vel som i Kjøbmandskredsene i

Riga, og man kunde læse derom i de større europæiske

Blade, navnlig i de engelske og franske^). Endog Mo-
niteur kom med Antydninger i den Retning og udtalte

(18de April), at hvis Frankrig og Preussen vilde lukke

Sundet, kunde de gjøre det uden Vanskehghed. Gustav

IV Adolf kom i Bevægelse og frygtede for, at et saa-

dant Skridt kunde staa i Forbindelse med et Angreb fra

Napoleons Side paa det vestlige Sverige. Han har for-

modentlig ikke været ubekjendt med, at der ogsaa gik

Rygter om, at Danmark skulde formaas til at afstaa Hol-

4de og 8de Februar, Apostille til Depesche af 8de Februar

og Depescherne af 18de og 25de Februar et Referat af disse

Samtaler, som han selv havde overværet. Chr. Bernstorfl'

udtaler sig i Almindelighed derom i en Depesche af 6te Marts

til Gesandterne i Petersborg, London og Regensburg.

') Man finder dette Rygte omtalt i en Mængde Depescher fra

de første Maaneder af 1806.
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sten imod at faa Erstatning i svenske Landskaber. I

ethvert Tilfælde lod han foretage en Del Rustninger i

Skaane, Halland og Bleking samt Vestergotland og Bahus-

len^). Men navnlig i England lagde man Mærke til disse

Rygter, der syntes fuldstændig at stemme med de

Skridt. Napoleon havde drevet Preussen til at foretage

imod det.

Den engelske Regering, hvori efter Pitts Død den

navnkundige Charles Fox beklædte Stillingen som Uden-

rigsminister og overhovedet var den vigtigste Mand, viste

under disse Forhold stor Venlighed imod Danmark-Norge.

Den havde i Slutningen afAaretl805 fra sin Side gjort,

hvad den kunde, for at drage Danmark-Norge ind i Koa-
litionen, men ikke havt bedre Held dermed end Rusland.

Skjønt dette rimeligvis havde vakt nogen Forstemning,

holdt denne sig ikke længe. I det mindste traadte den

ikke frem under JVIinisteriet Fox. For saavidt dette

gjengjældte Preussens fjendtlige Skridt i Hannover med
at blokere Elben og Weser, maatte det træde i Vejen for

Holstens Skibsfartsinteresser, og AVedelJarlsberg gjorde

strax Indsigelse derimod 2). Men det engelske IVliniste-

rium viste paa flere Maader. at det var dets levende

Ønske at bevare et godt Forhold til Danmark. Lord-

kansleren Lord Erskine udtalte sig i Almindelighed imod
Kaperierne, der nu igjen begyndte at bhve en Plage for

de Neutrale, han erklærede at rille anstrænge sig for

1) Fåltmarskalken Grefve J. Chr. Toll. Biografisk teck-
ning. 1, 92 og II, 21. Rygtet om Holstens Afstaaelse imod
Vederlag i Sverige omtales i Chr. Bernstorffs Depesche til

Berlin og Petersborg af 27de Marts 1806. I Sverige har der

været Rygter om, at Gustav IV haabede ved sine Rustnin-

ger at skræmme Danmark til at slutte sig til Frankrigs Fjen-

der, hvis det kom til et Brud imellem denne Magt og Preus-

sen (Depesche fra Stockholm af Ilte Marts).

^) Ogsaa Trave skulde have været blokeret; men herimod ret-

tedes der en skarp Indsigelse fra dansk-norsk Side, og da

ogsaa Rusland ønskede Fjendtligheder holdte borte fra Øster-
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at faa dem standsede ^), og han gav Wedel-Jarlsberg Til-

sagn om, at Regeringen vilde gjøre alt muHgt for at re-

spektere den danske Skibsfart. Fox selv )i;rede til Wedel-

Jarlsberg, at den vedholdende Klogskab, som den danske

Regering lagde for Dagen, og især den Fasthed, som
den viste under den daværende Krisis, var Gjenstand

for hans levende Beundring. Han opmuntrede den stærkt

til at forisætte denne Politik. Den Magt, sagde han,

der i sin Tid saa tappert havde værnet om sine Inter-

esser imod Englænderne, vilde ikke vise sig mindre fast

imod Franskmændene eller deres Forbundsfæller 2). —
Men han og de andre Medlemmer af den engelske Regering

saa klart, at hvis de Rygter, der vare i Omløb, inde-

holdt nogen Sandhed, vilde Danmark -Norge komme
under et farligt Tryk. Han udtalte derfor til Wedel-
Jarlsberg, at hvor lidt England end vilde formaa den

danske Regering til noget Skridt, der kunde vække Mis-

tanke imod den, saa ønskede man dog efter den Kund-
skab, man havde om dens Tænkesæt, hemmelig at enes

med den om den Hjælp, som den kunde ønske i det

Tilfælde, at der blev udøvet Tvang imod den. Fox til-

føjede, at hvis Danmark bøjede sig for BefaKnger af den

franske Regering, vilde Hoffet i London, hvor ondt det

end gjorde det, kun kunne opfatte det som aaben Fjendt-

lighed imod Storbrittanien. Et formeligt Tilbud om
Hjælp blev i den nærmeste Tid derefter gjort til den

dansk-norske Regering. Da der netop paa denne Tid

søen, o^Jgav England denne Del af sin Blokadeplan. (Cirku-

lærnote fra Fox af 20de Maj 1806). De preussiske Havne
ved Østersøen bleve ej heller blokerede af Englænderne.

') Han ytrede endog til AVedel-Jarlsberg: .,Plutdt qicitterai je

ma place qice d'itre témoin de ces dépréåations qui déshono-

rent le caractére Anglais". Han kritiserede tillige skarpt „les

procédés arbitraires des trihunaux et la prétension ridicule que

VAngleterre soit la maitresse des mers". (Depesche fra Lon-

don af 16de Maj).

*) Depesche fra Wedel-.Jarlsberg af 9de Maj 1806.
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blev truffet Forholdsregler i England til, at et Korps

paa 12000 Mand kunde indskibe sig, naar det behøvedes,

mente Wedel-Jurlsberg, at Tanken hermed var, at man
vilde være rede til at hjælpe Danmark. Korj5set kunde

dog ligesaa godt være beregnet paa de Fjendtligheder,

England truede med, saafremt Danmark sluttede sig til

Frankrig og Preussen ^).

I Modsætning til den Færd, England senere viste i

Eftersommeren 1807, var dets Holdning ved denne Lej-

lighed, saaledes som man kunde vente det af en Rege-

ring, der lededes af Fox, fuldstændig aaben og loyal.

Men Øjeblikket var dog farligt for Danmark-Norge,

forudsat, at Rygterne om Napoleons Planer imod det

vare sande. Det stod da, i Følge Chr. Bernstorffs træf-

fende, ja næsten profetiske Udtalelse, „lige over for et

Alternativ, der vilde true Danmark med dets Lykkes og

dets politiske Tilværelses uundgaaeHge Tilintetgj øreise,

hvilket Parti det saa end valgte" 2). Naturligvis havde

Dreyer søgt at faa Oplysninger om, hvorvidt der laa

noget til Grund for hine Rygter. Talleyrand benægtede

det. hver Gang Sagen blev bragt paa Bane; men derfor

kunde Rygterne gjeme tale sandt, og den dansk-norske

Regering var i en alvorlig Bekymring. Den var imid-

lertid, for at bruge Chr. Bernstorffs egne Ord, „ikke et

Øjeblik i Tvivl om, hvilket Parti den burde vælge, at

den nemlig burde roHg og afventende (passivement) gaa

Fremtiden imøde, hævde den defensive Stilling, som For-

holdene for længe siden havde bragt den til at indtage,

og møde det Uvejr, der syntes at true, med den rolige

og uforstyrrelige Fasthed, der passer for den, hvem man
ikke kan bebrejde Noget, og som vil holde Stand uden

^) Om disse Forhold handle Depescheme fra London fra April

og Majmaaned. Fox's Ytringer om den Hjælp, man var rede

til at give Danmark, omtales i Depeschen af 16de April 1806.

2) Depesche til Paris af 1ste Maj 1806.
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Svaghed" *). Det er klart heraf, at Regeringen vilde have

mødt en Opfordring til at lukke Havnene og Sundet

med et bestemt Afslag 2). Den kunde ikke være i T-vivl

om, at den i saa Fald vilde blive angreben af en

overlegen fransk eller preussisk Styrke, at Kampe kun vilde

føre til Nederlag, og at Halvøen og maaske Fyen vilde

blive besatte af Fjenderne. Men, som njdig fremhævet,

den vidste tillige, at Ulykken maatte komme paa den

ene eller den anden Maade. Selv om der kun var Ud-

sigt til Nederlag, gik det ikke an at opløse Hæren, hvad

man havde tænkt paa i Begyndelsen af Aaret. Statens

Ære krævede, at man efter Evne forsvarede sin Selv-

stændighed. De Grunde, der overhovedet gjøre det nød-

vendigt for en lille Stat ikke at bortkaste sine Vaaben,

vare her fuldt tilstede; thi kun. naar man forsvarede sig,

kunde man i Tilfælde af et senere Omslag gjøre Krav

paa at komme til sin Ret igjen. En Afvæbning eller

Opløsning af Korpset i Holsten vilde desuden over hele

Europa, ikke mindst i England, være bleven opfattet, som

om man havde kapituleret for Frankrig og var rede til

at efterkomme dets Bud. Freden med England havde

da hængt i et Haar.

Men ligesaa bestemt som Regeringen var paa ikke at

ville lukke sine Havne eller Sundet for Englænderne, lige-

saa ivrig var den for at undgaa, hvad Napoleon vilde have

opfattet som et Neutralitetsbrud. Den dristede sig der-

') Depesche til Petersborg af 24de Juni 1806.

^) Den svenske Gesandt Baron Oxenstjerna havde ogsaa den

Overbevisning, at den danske Regering og den oplyste Del af

Folket aldrig uden Modstand vilde indvillige i at lukke sine

Havne for Englænderne, og han fik denne sin Synsmaade ud-

trykkelig stadfæstet af et af Statsraadets Medlemmer, Her-

tugen af Augustenborg, der endog havde citeret følgende

Ytring af Kronprinsen: si quelque puissance étrangére parvient

å donner la loi au Danemarc, ce ne sera qit'nprés avoir

marché sur mon corps. (Depescher fra Oxenstjerna af 24de

og 27de April 1806.)
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for ikke til at tage imod det engelske Tilbud om Hjælp,

saa meget mindre som dette i Følge dens Skjøn ikke

var stillet til den med den fornødne „Tillid og Diskre-

tion". Den engelske Regering gav Forhandlingen derom

et vist Opsigt vækkende Præg ved at sende den ene

Kurér efter den anden til Kjøbenliavn^), og den gjorde

bestemt Krav paa et skriftligt Svar. ja endog paa, at

der skulde sluttes ,.,en formelig Overenskomst" (un en-

gagement formel). Da det snart viste sig, at Rygterne

om liint Tryk fra Frankrigs og Preussens Side vare

ugrundede, mente den dansk-norske Regering, at den

ikke burde tage imod et Tilbud, der skulde grundes paa

en saadan Overenskomst. Der var i hine Tider mere

end ét Exempel paa, at hemmelige Aftaler bleve offent-

liggjorte, naar den ene af Parterne mente at kunne have

Gavn deraf, og den engelske Regering gjaldt for at være

alt andet end hensynsfuld imod sine Forbundsfæller paa

Fastlandet. Naar den her krævede en formelig Over-

enskomst, var det maaske for at have et Baand paa

Danmark-Norge ; men det var ingenlunde opmuntrende

at skulle gaa i den engelske Politiks Ledebaand. Det
var mindst hgesaa farligt, som det vilde have været i

1804 at slutte sig nøje til Rusland. Man maatte vogte

sig for en traktatmæssig Overenskomst med England

saalænge, indtil Krigen med Frankrig var uundgaaelig.

Den ringeste Kundskab om en saadan Aftales Tilværelse

vilde have været tilstrækkelig til, at Napoleon havde

ladet den jydske Halvø besætte enten af franske eller

preussiske Tropper.

England fik altsaa et Afslag. Skjønt Regeringen

i Kjøbenhavn gav klart at forstaa, at den vilde mod-
sætte sig franske Opfordringer til at lukke Havnene og

Sundet, fandt det engelske Ministerium Svaret affattet

med en Kulde, der mishagede det. Hvis dette Indtryk

var berettiget, maa det danske Svar have været uheldig

') Depesche til Petersborg af 24de Juni 1806.
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affattet 1). Om den dansk-norske Regering end nok saa

meget havde følt sig ilde berørt ved den Form. England

havde brugt, var det uforsigtigt at lade denne Stemning

komme frem. Den var. saafremt den ikke kunde und-

gaa at blive draget ind i den engelsk-franske Krig ulige

mere tilbøjelig til at slutte sig til England end til Frank-

rig. Hvad laa da nærmere end at svare England paa en

saadan Maade. at man viste sin Deltagelse for dets Sag,

og at man tillige udtalte sit Haab om, at Englænderne

vilde, ogsaa uden nogen foregaaende Overenskomst,

hjælpe Danmark, hvis Frankrig søgte at tvinge det til

at spærre sine Havne, Det var næppe Vidnesbyrd nok

om SjTnpathi, at Regeringen paany lod de engelske

*) Desto værre har jeg ikke kunnet finde det dansk-norske Svar

saalidt som nogen Note med den engelske Opfordring. At
England ikke var fornøjet med Tonen i det Svar, det havde

faaet, fremgaar af en Depesche fraBlome i Petersborg af 19de

Juni 1806. Han fortæller her, at den engelske Gresandt Gower
havde udtalt Ængstelse for, hvorledes Danmark %'ilde stille

sig under Bruddet imellem Preussen og England. Go"wer havde,

efter Blomes Referat af hans Ord, sagt, at „Vhumeur avec la-

quelle nous (o: Danmark) avions rejeté les propositions qui

en dernier lieu nous avaient été faites par son yninisUre avait

fait sur celui-ci une vive impression" (jvfr. Blomes Depesche

af 30te Maj, hvor en lignende Ytring forekommer). Chr.

Bernstorff giver en Fremstilling af Forhandlingen i en De-

pesche af 24de Juni til Blome, hvori han vistnok siger, at

man havde svaret England med „des remercimens sincéres",

men dog tillige antyder, at der virkelig havde været „de la

froideiir'' i Regeringens Svar som en Følge af den Taktløshed,

England havde vist.— At slutte efter, hvad Oxenstjerna (De-

pesche af 3dje Maj) meddeler om Udtalelser til ham af

den engelske Gresandt i Kjøbenhavn G-arlike, var denne selv

overtydet om. at hans Regering ikke burde gjøre noget

Skridt for at drage Danmark-Norge bort fra den rent neu-

trale Stilling, det indtog. Naar det i Texten er sagt, at Re-

geringen i Kjøbenhavn tydelig lod forstaa, at den ikke vilde

adlyde en Opfordring til at lukke Havnene o. s. v., er det i

Følge GrarHkes Meddelelse til Oxenstjerna (se samme De-

pesche fra denne.)
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Paketbaade anløbe en sydslesvigsk Havn, nu da Preus-

sens Spærring af Elben lukkede Cuxhaven for dem, eller

at den lod alle Søudrustninger hvile. Man vidste altfor

godt, at den ikke havde Raad til baade at holde Hær
og Flaade rustede.

Det er som en Forløber for Katastrofen i 1807, at

den her fremhævede Stilling har Betydning. Men den

Fare, man fra dansk-norsk Side havde frygtet for, ude-

blev; thi Rygterne stadfæstedes ikke af Virkeligheden.

Ej heller blev Danmark -Norges Stilling vanskehggjort

ved Forholdet til andre Magter. De Bryderier, som
voldtes ved Sveriges fjendtlige Stilling til Preussen og

Blokade af dets Havne, vare af underordnet Betydning i).

Forøvrigt vedblev Forholdet imellem de skandinaviske

Landes Regeringer at være koldt, saaledes som det havde

været i de sidste Aar. Den svenske Regering fast-

holdt stedse sit Forbud imod Indførelsen af den i det

dansk-norske Monarki udkommende Literatur. Da den

oven i Kjøbet fremkom med Klager over, at et Altonaer

Blad havde fornærmet den svenske Konge ved at optage

en af de franske Armébulettiner, fik den, som det kunde

ventes, til Svar, at den danske Konge, saalænge hint

Forbud blev overholdt, ikke vilde indlade sig paa nogen

Forhandling om Pressesager med Hoffet i Stockholm"^).

Man er, naar man i denne Tid vil søge efter Skridt af

gjensidig Tilnærmelse, indskrænket til en saadan Ube-

tydehghed som, at den dansk-norske Regering efter Op-

fordring fra Sveriges Side lod sin Generalkonsul i Paris

*) De svenske Troppesamlinger i Begyndelsen af Aaret vakte

megen Uro hos den Højstkommanderende i det sydlige Norge,

Prins Christian August af Augustenborg; men Regeringen tog

Sagen roligere.

2) Den svenske Note om Sagen er vedlagt ved Oxenstjernas

Depesche af 23de Februar 1806. Den dansk-norske Note er

af 22de Marts 1806, med hvilken kan jævnføres Note til

Oxenstjerna af 7de Juni.

Holm : Danmark-Norge fra 1791-1807. H. 8
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tage sig af en Sag om nogle svenske Skibe, som det

foregaaende Aar vare blevne opbrændte nær ved Roche-

fort i Følge Befaling af en fransk Admiral i),

Rusland var saa langt fra at lægge Vrede for Da-

gen over, at Danmark -Norge ikke havde villet slutte

sig til den tredje Koalition, at det tvertimod viste en

meget venskabelig Holdning. Da den russiske Regering

saa, at det i Længden vilde være umuligt for Danmark-

Norge at holde sig uden for Krigen, vilde den aaben-

bart ved Venlighed og Imødekommen søge at forberede

dets Tilknytning til en fremtidig Koalition imod Frank-

rig. Man ser derfor Czartoriskj^ love Blome at ville

fremme dansk-norske Søfartsinteresser under Forhandlin-

ger med den tyi'kiske Regering om Handelen paa det

sorte Hav. Han bevidner Blome sit Hofs Paaskjønnelse,

fordi den danske Regering i Efteraaret 1805 havde af-

vist Preussens Forsøg paa at drage den over paa sin

gide, dengang der var Spænding mellem Rusland og

Preussen; han udtaler sin levende Erkjendelse af, hvor

farlig Danmarks StilHng var, ytrer, at det russiske Ka-

binet vilde anse en Udvidelse af Danmarks Magt for at

stemme med de almindehge europæiske Interesser (comme

favorisant Vinteret general bien entendu), og at Dan-

marks farlige Stilling krævede, at det blev udstyret med
Hjælpemidler, der vare nødvendige for at afvise Angreb,

som maatte blive rettede imod det.

Eftersom Forholdene i Nordtyskland havde foran-

dret sig i det sidste Aar, var Grundlaget for et For-

svarsforbund af den Natur, Rusland havde paatænkt i

1804 og 1805. forsvundet. Czartorisky talte derfor blot

i AlmindeUghed om Nødvendigheden af at knytte „den

nøjeste Forbindelse" {Vunion la plus intime) imellem

Danmark og Rusland, og han bad om, at Chr. Bern-

storff, „naar Forholdene havde klaret sig noget mere,

') Note af 23de August 1806 til den svenske Chargé d'affaires i

Kjøbenhavn, Baron Taube.
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vilde meddele ham sine Tanker om, hvilke Midler og

Forholdsregler der kunde virke mest til at sikre Dan-

marks og Nordtysklands Uafliængighed" ^). Men det er

dog ikke sandsynligt, at Danmark, hvis Halvøen paa

dette Tidspunkt var bleven alvorlig truet, vilde have faaet

en eneste Mand fra Rusland til Forsvar ^). Som det var

at vente, undlod den russiske Regering ikke at beklage,

at Danmark-Norge havde afvist det engelske Tilbud om
Hjælp. Den danske Regering, sagde Czartorisky, „kunde

ikke noksom vogte sig for at kjøle de gode Stemninger

hos en Magt, som i dette Øjeblik ved sin paa engang

kraftige og maadeholdne Færd fortjente Opmuntring" ^).

England havde naturligvis ikke tøvet med at melde det

dansk-norske Afslag i Petersborg.

Medens Rusland var henvist til en afventende, iagt-

tagende Rolle og søgte at hele de Saar, det sidste uhel-

dige Felttog havde slaaet det, var det Preussens Stilling,

der i Øjeblikket fængslede den almindelige Opmærksom-
hed. Hvorlænge vilde det holde sig i den besynderhge

Stilling, hvori det var kommet? Ved at gjøre sig til

Herre over Hannover havde det udæsket England; men
adskilligt tydede paa, at det stærkt ønskede at undgaa

et Brud med denne Magt. Det havde jaget Svenskerne

*) Depesche fra Petersborg af 21de Februar, hvormed kan

jævnføres Depescherne sammestedsfra af 17de Januar, 14de

og 25de Februar, 20de Marts og 1ste April.

2) Da Blome i Anledning af de tidligere omtalte, for Danmark
ildevarslende, Rygter , der vare i Omløb i Foraaret 1806,

fremhævede Danmarks stærkt truede Stilling for Czartorisky,

svarede denne undvigende ved at tale om, at Rusland var

nødt til at se Tiden an: det maatte være Danmarks Sag at

foreslaa, hvad der i Fællesskab burde gjøres for at holde

Stand, saafremt det blev nødvendigt, men Danmark burde i

alle Tilfælde tage sit Parti og organisere hele sin Modstands-

kraft eller ogsaa finde sig i at komme under det Aag, som
man ikke vilde undlade at paalægge det. (Depesche fra Pe-

tersborg af 1ste April).

^) Depesche fra Petersborg af 17de Juni 1806.

8*
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ud af Lauenburg, men dristede sig ikke til at svare paa

Sveriges Krigserklæring med et kraftigt Felttog ind i

Pommern ^). Det vilde hverken være Ven med Frank-

rig, til hvem det havde sluttet sig, eller være Fjende af

de Magter, det havde udfordret.

Under saadanne Forhold kom Budskabet om Rhin-

forbundets Stiftelse. Napoleon, der vidste, at Preussen

vilde se skjævt hertil, tilkastede det et Slags Vederlag,

idet han henviste det til, at det kunde danne et hgnende

Forbund af de nordtyske Stater. Preussen havde alle-

rede begyndt at tænke herpaa. saasnart det havde faaet

nys om, at Napoleon arbejdede paa at danne Rhin-

forbundet, og det havde aabnet Forhandhnger baade

med Kur-Sachsen og Kur-Hessen om at tage Del i et

nordtysk Forbund, i hvilket de enkelte Stater skulde

have samme Stilling, som de tidhgere havde havt i det

tyske Rige. Man talte endog om, at den preussiske

Konge vilde antage Titel af nordtysk Kejser. I de

første Dage af August opfordrede Haugwitz ved den

daværende danske Chargé d'affaires i BerHn, Baron

Selby, Danmark-Norge til paa Holstens Vegne at tiltræde

Forbundet. Den preussiske Konge, sagde han, havde

ved dette Forbunds Stiftelse ene til Maal at hævde
Nordens Ro, Sikkerhed, Integritet og Uafhængighed, og

han var rede til at bruge alle sine Hjælpekilder for at

naa dette Maal. Men Kronprinsen og hans Raadgivere

havde ikke den ringeste Lyst til at indlade sig paa

Sligt. Forholdene i Tyskland vare nu himmelvidt for-

skjelUge fra, hvad de havde været i det gamle tyske

Riges Dage. Ved at slutte sig til et Forbund som det

her omhandlede, vilde man blive afhængig af denpreus-

^) Haugwitz udtalte endog til den danske Chargé d'affaires i

Berlin Baron Selby, at hvor stærkt han end i flere Henseen-
der fordømte den svenske Konges Færd, kunde han dog ikke

nægte ham sin Agtelse og Beundring. (Depesche fra Berlin

af 5te August 1806.)
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siske Politik, hvorpaa Ingen kunde blive klog. Man
vilde blive nødt til at opgive Tanken om at knytte Hol-

sten sammen med det øvrige danske Rige som en uop-

løselig Helstat, og i Følge de Erfaringer, man tidligere

havde gjort om Preussens Lyst til at udøve sin Indfly-

delse som Kredsdirekteur i den nedersachsiske Kreds

paa en for de andre Medlemmer nærgaaende Maade,

holdt man sig overtydet om, at den preussiske Rege-

rings Ledelse af Forbundet vilde medføre idelige Riv-

ninger og Ubehageligheder ^). Oven i Kjøbet tik Re-

geringen Meddelelse om, at baade den sachsiske og

den mecklenburgske Udsending i Berlin fandt det sær-

deles rimehgt, hvis Danmark ikke tiltraadte Forbundet,

og at selv de, der ivrigst hævdede det Berettigede i

Forbundstanken, indrømmede, at man ingen Tillid kunde

have til Berlinerkabiuettet, saa længe Grev Haugwitz

stod i Spidsen for Styrelsen 2).

Den dansk-norske Regering kunde rolig afvise den

preussiske Opfordring. Rusland fandt et saadant Skridt

særdeles naturligt, og Frankrig, som selv havde op-

fordret Preussen til at danne Forbundet, modarbejdede

det, i det mindste hvad Holsten angik. Tallep-and ud-

talte til Dreyer, „at vel misbilligede Napoleon ikke

Dannelsen af et nordtysk Forbund under Preussens

Ledelse; „men", tilføjede han, „Danmark er væsenlig en

Magt, der ligger hinsides Havet, og da I nu vil inkor-

porere og styre Holsten som en dansk Provins, har I

Intet mere at gjøre med Tysklands Sager". Det var en

tydelig Tilkjendegivelse af, at Frankrig ikke ønskede

Holstens Tilslutning til det nordtyske Forbund, og Tal-

leyrand fremhævede paa ny, hvor stærkt Kejseren billi-

gede, at dette Landskab blev inkorporeret i Danmark 3).

') Depesche fra Berlin af 5te August og de af Kongen appro-

berede Depescher af Ilte August til Berlin og af 14de Au-
gust til Petersborg.

^) Depesche fra Berlin af 9de August 1806.

^) Depesche fra Paris af 18de August. Dengang havde den
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I Virkeligheden var det. da Talleyrand udtalte

dette, ude med al Tilnærmelse imellem Frankrig og

Preussen. Samtidig med at Napoleon gjennemførte sine

Planer mod Vesttyskland, havde han søgt at opnaa Fred
med Eusland og England. Det var lykkets ham, til

Forbavselse for Europa, at faa den russiske Udsending

d'Oubril til at undertegne en særlig fransk-russisk Trak-

tat, der var meget gunstig for Frankrig (20de Juli).

Han skyndte sig med selv at ratificere den; men det

var et SiJørgsmaal, om det russiske Hof vilde give sin

Stadfæstelse. Imidlertid havde Separatfreden med Eus-
land skræmmet den engelske Underhandler Lord Var-

mouth til fra sin Side at vise større Eftergivenhed imod
Frankrigs Fordringer. Napoleon, som mindst af alt

gjorde sig Samvittighed af at lade det gaa ud over An-
dre, naar han selv kunde vinde en Fordel derved, følte

sig særlig lidet opfordret til at tage Hensyn til Preus-

sen. Kun Mangel paa Mod havde efter hans Opfattelse

afholdt det fra at falde ham i Flanken i Slutningen af

1805, og han saa i det en hemmehg Fjende, som
vilde brj'de løs, naar der kom et heldigt Øjeblik.

Hvad skulde da afholde ham fra at at svigte sit Ord
til det, saafremt han ellers kunde vinde Noget derved?

Preussen stod fuldstændig isoleret. Vovede det at røre

sig, havde han Kræfter til at knuse det. Han havde

derfor under Fredsunderhandhngeme tilbudt den en-

gelske Konge Hannover, dette Land, som hidtil havde

været Lokkemaden, hvorved han havde bragt Preussen

til et Brud med England. Han vilde da enten lade

Preussen faa de Strækninger tilbage, det efter Presbur-

gerfreden havde overladt ham. nemlig Anspach. Kleve

og Xeufchatel. eller et andet Stykke tysk Land.

Netop medens Preussen var i Færd med Forhand-

dansk-norske Regering, som det ses af Datoen for Depe-

scherne i Note 1, allerede for en Uge siden afslaaet Preus-

sens Opfordring.
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lingeme om Nordforbundet, indberettede dets Gesandt

i Paris Lucchesini (7de August 1806), at Napoleon, efter

hvad Lord Yarmouth havde sagt til ham, havde lovet

England Hannover. Adskillige Smaatræk havde allerede

iforvejen tydet paa, at Preussen maatte være forberedt

paa Alt fra Frankrigs Side. Den almindelige Stemning

i Berlin var i højeste Grad trykket ved den skjæve

StilHng, hvori Preussen var kommet ; man hadede Fransk-

mændene af Hjærtens Grund, og man levede i de taa-

beligste Forestillinger om, at den preussiske Hær endnu

stod ligesaa hojt over alle andre som i Frederik den

Andens Tid. Budskabet om det nye Skridt fra Napo-

leons Side, hvorved han efter eget Tykke vilde spille

Bold med Preussen, fængede som Ild i en Krudttønde.

Selv Kongen blev greben af en umaadeHg Forbitrelse,

og ligesaa svag og vaklende som Regeringen havde

været paa Tidspunkter, da den havde kunnet slaa et af-

gjørende Slag, ligesaa ubesindig og dumdristig blev den

nu i et Øjeblik, da kun Nederlag vare at vente.

Det ligger udenfor dette Skrifts Plan at gaa ind

paa Enkeltheder af den krigerske Rus, som greb Preus-

sen og bragte dets Regering til at tage en Kamp op

med Napoleon. Vi ville kun fremhæve, at man beslut-

tede Krig uden at have en eneste Forbundsfælle. For-

holdet til Østerrig var koldt, ligesaa til Rusland, hvor

man forgjæves havde søgt at fremkalde en velvilKg

Stemning i Foraaret 1806 ved at sende Hertugen af

Brunsvig til Petersborg; ingen af de nordtyske Stater

var endnu bleven Preussens Forbundsfælle , og med Eng-

land og Sverige laa man i Krig. Naturligvis vilde Stil-

lingen til disse Magter blive en anden, naar Preussen

blev Frankrigs Fjende. Det kunde ventes, at Fjend-

skabet med England vilde blive til Yenskab, og at Rus-

land vilde yde Hjælp. Men hvor længe maatte det

ikke vare, inden dette kunde faa Betydning, og Na-

poleon plejede ikke at give sine Fjender Tid. Alt vilde
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komme til at afhænge af, om Preussen kunde standse

ham saalænge, indtil det fik Hjælp.

Dette haabede Regeringen, og medens den rustede

sig, søgte den Hjælp allevegne fra. Men den gjorde

det ikke ivrig og hurtig nok , da den trods sin op-

hidsede Stemning spildte Tid med unyttige Forhandlin-

ger med Frankrig. England viste sin Imødekommen ved

at hæve Blokaden af de nordtyske Floder og derpaa

sende en Gesandt til Preussen for at slutte Forbund. Men
han kom først til det preussiske Hovedkvarter to Dage
førend de afgjørende Slag ved Jena og Auerstådt. Til

Rusland sendte Preussen forbavsende "nok ikke nogen

Opfordring førend i Midten af September, og skjønt

Kejser Alexander, der ikke havde villet ratificere d'Oubrils

Fredstraktat, svarede med de stærkeste Tilsagn og strax

traf alle Forholdsregler for at ile til Hjælp, vilde der

gaa længere Tid hen. inden Russerne kunde naa frem

til Preussens tyske Lande. Sverige forsonede man ved

at rømme Lauenburg, og idet den preussiske Konge
tilskrev Gustav IV Adolf et venligt Brev; men nogen

kraftig Hjælp kunde ikke ventes fra den Side. Samti-

dig afløstes de Forhandlinger, der vare blevne aabnede

om Dannelsen af det nordtyske Forbund, af formelige

Allianceforhandlinger. Det gik slet med at faa Kur-

Hessen til at tiltræde, da Kurfyrsten krævede Neutrali-

tet, og kun med megen Besvær lod Sachsen sig over-

tale til at forene sine Tropper med de preussiske til

fælles Forsvar.

Bruddet imellem Frankrig og Preussen var en Over-

raskelse for den dansk-norske Regering, der ikke havde

tiltroet BerKnerhoffet Mod til at vove en Krig, som let

kunde volde Preussens Undergang. Talleyi'and lagde

intet Dølgsmaal paa, at Napoleon, hvis han vandt Sejr.

vilde benytte den hensynsløst. „Forstaar I", sagde han

en Dag i Slutningen af August til Dreyer, „Preussens

besynderlige Færd (Ja conduite extravagante de la
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Prusse). Saafremt det har Lyst til at føre Krig, ville vi

være i Berlin, førend det kan faa sin Hær samlet, og da

vil det være ude med det preussiske Rige, det vil ikke

komme til at existere mere. Det vil ikke blive skaa-

net saaledes som Østerrig. Selve Preussens Navn vil

forsvinde for stedse" ^).

Den Ulyst til at slutte Forbund med Preussen, som

den dansk-norske Regering havde havt allerede, inden

Bruddet fandt Sted imellem Preussen og Frankrig, blev

end mere forstærket ved dette 2). Men netop nu hen-

vendte Berlinerhoffet sig til den for at faa den til at yde

Hjælp. Under flere Samtaler (12te og 19de September)

fremhævede Haugwitz for den dansk-norske Chargé

d'affaires. Baron Selby, hvormeget den preussiske Rege-

ring havde gjort for at vinde Forbundsfæller, og at disse

ikke vilde udeblive. Han paastod, at Officererne vare over-

tydede om, at Preussen kunde modstaa Franskmændene

saalænge, indtil Russerne kom til Hjælp. Kampen er-

klærede han for uundgaaelig, og da Selby spurgte ham,

hvad den preussiske Regering vilde gjøre, hvis Fransk-

mændene bleve staaende rohge i de Stillinger, deres Hær-
afdelinger allerede holdt besatte i Tyskland, svarede

han, at man i saa Tilfælde vilde angribe dem, da man
ikke kunde underholde Hærene længere og ikke blive

ved at være uvirksom, medens Tyskland blev mere og

mere ødelagt. Han hævdede, at Krigen vedrørte hele

Europa, og at man maatte haabe, at alle Magter, særlig

de nordiske, vilde have saa megen Følelse for deres

Uafhængighed, at de nu rilde forene sig med Preussen.

Det kunde, sagde han, vistnok ikke falde ham ind at

tale mod en Neutralitetspolitik i og for sig; men Alt

maatte have en Ende, og Preussen maatte vide. hvor-

ledes det var stillet med Hensyn til Danmark, om det

') Depesche fra Paris af 29de August 1806.

*) Xavnlig Depesche til Berlin af 1.5de September.
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end ikke vilde kompromittere det ved en formelig Trak-

tat. Han fremhævede særlig, at de preussiske Hæres
højre Fløj var det svageste Punkt, hvor de let kunde

omgaas. Her haabede man at kunne bhve støttet af

Danmark , der meget godt, hvis det ønskede det

,

kunde lade sine Tropper operere ganske for sig selv.

Da Selby gav den bestemte Erklæring, at Danmark
vilde gjennemføre en stræng Neutralitet og aldrig tillade

Franskmændene at gaa over holstensk Grund for at falde

Preusserne i Flanken, svarede Haugwitz, at det kunde

under andre Forhold være af stor Betydning, men nu

niaatte den preussiske Konge kræve Danmarks aktive

Medvirkning. Han opfordrede derfor i sin Souveræns

Navn Danmark til at lade sine Tropper gaa over Elben

og indtage en StilUng imellem denne Flod og Weser.

Preussiske Tropper vilde da marschere derhen for at

forene sig med dem. Netop nu, sagde han, kunde Dan-

mark, der havde sine Tropper i Nærheden, medens de

russiske vare langt borte, yde en væsenlig Hjælp. Den
danske Regering skulde betænke, hvor bitre Bebrejdelser

den senere vilde gjøre sig selv, saafremt den nu fik det

mindste Ansvar for, at den fælles Fjende blev endnu

mægtigere, end han var iforvejen.

Det er let forstaaeligt, at man i Berhn maatte

holde det for en ikke ubetydehg Fordel at faa de

20,000 Mand danske Tropper, som stode vel indøvede

og kampfærdige i Holsten, til at forstærke den svage

højre Fløj. Selby hørte derfor meget utaalmodige Ud-

talelser i de preussiske Regeringskredse, saaledes at der

endog faldt truende Ord om, at, hvis den Koalition, der

var ved at danne sig, sejrede over Frankrig, skulde man

nok lade Danmark komme til at bøde for sin Stivsindet-

hed og Blindhed. Dets Holdning stod saa meget mere

i et mistænkeligt Lys, som den preussiske Gesandt i

Paris, Lucchesini indberettede, at den franske Regering

stærkt anstrængte sig for at drage Danmark-Norge over
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paa sin Side, og at Talleyrand havde den ene Samtale

efter den anden med Dreyer ^).

Frankrig gjorde imidlertid intet Forsøg paa at

drage Danmark bort fra dets Neutralitet. Der for-

handledes i denne Tid imellem Najjoleon og den dansk-

norske Regering ikke om andet end om Anerkjendelsen

af hans Broder Joseph som Konge over Neapel og Si-

cihen. Denne vilde man fra dansk-norsk Side ikke ret

indlade sig paa, saalænge en Fredslutning ikke havde

stadfæstet den nye Konges Ret, og oven i Kjøbet her-

skede Bourbonneme paa Sicilien, skjærmede af de en-

gelske Krigsskibe. Desto mere følte Kronprinsen og

Bernstorff sig ilde berørte ved den preussiske Mistro,

og Bernstorff mente, at ingen Magt havde mindre Ret

til at kræve Forandring i den danske Politik end Preus-

sen. „Det er", skrev han til Selby, „Preussen, som har

vægret sig ved at gaa ind paa vore Forslag om en

Overenskomst 2) paa et Tidspunkt, da slige Skridt endnu

vilde have været tilstrækkelige til at sikre Nordtyskland

imod de Ulykker, det siden har Hdt; det er Preussen,

der ved Svagheden og Løsheden i sin Politik har tvun-

get os til at isolere os og til kun at stole paa vore egne

Midler*' ^). Da en Tilslutning til Berhnerhoffet i dette

Øjeblik syntes at være den visse Ruin, gik det Svar, som
Selby hk Fuldmagt til at give, ud paa, at Danmark vilde

holde den strængeste Neutrahtet, men at ethvert Forsøg

fra Preussens Side paa at drage Danmark med ind i

Krigen som sin Forbundsfælle vilde være frugtesløst *).

*) Om disse Forhold tales der i Depesclierne fra Berlin af 6te,

13de, 16de og 20de September 1806.

2) Jvfr. Side 37 og 55.

^) Depesche til Berlin af 22de September, hvormed kan jævn-

føres Depesche til Petersborg af 18de September. At Preus-

sen ønskede et Forbund med Danmark-Norge, er oftere om-
talt baade i danske og fremmede Værker. Nærmere Enkelt-

heder om Forhandlingen meddeles her for første Gang.

*) Depesche til Berlin af 25de September 1806, jvf Ræd er anf.

St. I, 30.
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Haugwitz gjorde dog et saadant Forsøg, idet han per-

sonlig tilskrev Kronprins Frederiks Svigerfader Land-

grev Carl afHessen, for at han skulde omstemme Kron-

prinsen. Men denne svarede kort og godt, da Land-
greven viste ham Haug-^dtz's Brev, at, hvis det preus-

siske Hof havde nye Forestillinger at gjøre, maatte det

gaa den almindelige ministerielle Vej. Landgrev Carl

kunde i et Brev til Haugwitz ^) kun udtale sine egne

varme Ønsker for Preussen og dets Konge, der nu var

„den sande Kæmper for den almindelige Frihed".

Preussens Ønske at faa Danmark-Norge draget ind

i Krigen og dets Frygt for. at det skulde lade sig lokke

over paa fransk Side. havde gjenlydt i Petersborg. Ber-

linerkabinettet fremstillede her Danmarks Holdning som
paavirket af Forkjærlighed for Frankrig, og opfordrede

Kejseren til at arbejde paa. at faa Hoffet i Kjobenhavn

saavel som Østerrig og Sverige til at optræde imod

Frankrig. I Følge disse Opfordringer gav den davæ-

rende russiske Udenrigsminister Budberg i Slutningen af

Oktober Lizakewitsch Ordre til at gjore den danske

Regering energiske Forestillinger for at formaa den til

at hjælpe Preussen. Han skulde fremhæve, at denne

Magt var det eneste Værn i Norden imod Frankrig, og

at man maatte glemme dens tidligere Politik. Kejseren

havde allerede stillet 60.000 Mand til dens Raadighed, og

han saa med Forbavselse, at Danmark vilde holde sig

^) En Afskrift af dette, der er dateret Louisenlund 12te Oktober

1806, findes i den Biilowske Haandskriftsamling i Sorø. Bii-

low har selv tilføjet paa Afskriften, at den er efter „Neues
politisches Journal oder der Kriegsbote Nr. 45", hvil-

ket Tidsskrift ikke findes paa vore offentlige Bibliotheker.

Han har ligeledes tilføjet: „Originalen af dette Brev skal efter

Mr. D"Aguessaus Forsikring være sendt af Napoleon til Kron-

prinsen af Danmark med disse faa Ord: .,Je vons envois la

lettre ci jointe pour Vous faire connaitre votre beaupére". En
Depesche fra Bernstorff til Berlin af 12te November 1806 vi-

ser, at Napoleon strax lod Prins Carls Brev offentliggjøre.
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udenfor Begivenheder , paa hvis Udfald dets eget

Herredømme over dets tyske Landskaber, med andre

Ord dets Uafhængighed, maatte bero. „Selv om Danmark",

hed det i Instruxen „ikke kan se, at Bonaparte vil øde-

lægge det, naar han har faaet Preussen knust, har det

saa ikke særlig Grund til Frygt i det Had, som Bona-

parte nærer imod det, og i hans saa tidt udtalte Beslut-

ning at ville lukke Sundet for den engelske Handel?' —
Men denne Opfordring, der er mærkelig ved sine Ud-

tryks Styrke, var affattet paa et Tidspunkt, da der ikke

mere kunde være Tale om at hjælpe Preussen til at

holde Frankrig Stangen. Ingen anede i Petersborg, at

allerede en Uge iforvejen havde Napoleon i Slagene ved

Jena og Auerstådt væltet det preussiske Kongedømme
over Ende. Det var derfor en ren Formsag, naar Liza-

kewitsch den 6te November meddelte Joachim Bern-

storff sin Instrux. Der kunde intet Hensyn tages

til deni).

VI.

Fra Udbruddet af den fransk-preussiske eller fjerde Koalitions-

krig til Udstedelsen af Napoleons Dekret om
Fastlandsspærringen.

„Uhyre og næsten utrolige Begivenheder have fundet

Sted i den sidste Tid", hedder det i det danske Tids-

skrift ,.Ny Minerva" i Anledning af Begyndelsen af den

fransk-preussiske Krig. Intet kunde overgaa den For-

bavselse eller snarere Forfærdelse, hvormed hin Tids

Mennesker, der dog vare vante til store, voldsomme

') Afskrift af Depesche fra Budberg til Lizakewitsch af 9de

(21de Oktober) 1806 og Skrivelse fra I. Bernstorff til hans

Broder af 8de November.
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Optrin, saa det preussiske Rige styrte sammen under Na-

poleons Sejrstog. Kun en Katastrofe som den ved

Sedan i den nyeste Tid har kunnet vække lignende

Følelser.

Efter at Napoleon den 7de Oktober havde modtaget

Kongen af Preussens Ultimatum, hvori han krævede, at

de franske Hære skulde gaa tilbage over Rhinen, vare

Fægtningerne begjmdte allerede den 9de Oktober. Ho-

vedafdelingerne af den franske Hær trængte fra de

frankiske Landskaber i det nuværende Nord-Bajern frem

imod Nord. og den 14de Oktober bleve Saales Bredder

Skuepladsen for Franskmændenes dobbelte Sejr, ved

Jena under Napoleon selv, ved Auerstådt under Davout.

Det er bekjendt, hvilke frygtehge Virkninger disse Ne-

derlag fik for Preussen. Dets Hærafdelinger og Fæst-

ninger kappedes om at kapitulere. Den 27de Oktober

holdt Napoleon sit Indtog i Berlin, og ved Maanedens

Ende vare alle Afdelinger af den preussiske Hær fuld-

stændig sprængte med Undtagelse af Bliichers Korps,

der snart skulde faa samme Skjæbne, I Slutningen af

November stode de franske Hære ved Weichsel, og Po-

lakkerne rejste sig imod Preusserne, medens Kurfyrsten-

dømmet Sachsen den Ilte December sluttede sig til

Rhinforbundet, og en Række mindre Fyrstendømmer i

Tyskland fulgte faa Dage efter dette Exempel. Om
Preussen skulde gaa til Grunde eller blive frelst, afhang

af den Kamp. der nu var ved at begynde i Polen og de

preussiske Lande Øst for "Weichsel mellem Napoleon og

de tililende Russere, med hvem de svage Levninger af

den store preussiske Hær forenede sig.

Under disse Kampe viste det sig, at den dansk-

norske Regering havde havt god Grund til at holde et

Troppekorps samlet i Holsten i). Krigen trak sig stærkt

1) Inden Udbruddet af den fransk-preussiske Krig havde der

været Rygter om, at Troppesamlingen skulde ophøre; men
dette blev gjenkaldt, da Krigen var ved at bryde ud. (All-

gemeine Zeitung for 9de September 1806).
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op ved Grænsen. Det lille svenske Troppekorps, som

Gustav IV Adolf havde ladet staa i Lauenburg, efter

at Preusserne havde rømmet dette Landskab, gik til

Trave for at slippe bort derfra, og Bliicher ilede, for-

fulgt af tre franske Armékorpser, til Liibeck. Da han

den 5te November naaede denne By, erklærede han

Øvrigheden her, at han marscherede ind for at vinde

et Par Dages Ro og i Tilfælde af Angreb trække sig

over paa holstensk Grund ^). Imidlertid havde Bud-

skabet om den Fare, der truede den holstenske Grænse,

bevirket, at Afdelinger af den danske Avantgarde vare

blevne samlede i Nærheden, og at Kronprinsen havde

givet Befaling til at trække de nærmeste Korpser sam-

men og lade dem rykke frem imod den liibeckske

Grænse. Et Par Kompagnier stode ved Grænselands-

byen Fackenburg omtrent en halv Mil fra Liibeck.

Allerede den 6te November blev Bliicher angrebet

af Franskmændene, og da han var bange for, at de

skulde trænge ind paa holstensk Grund og angribe ham
i Ryggen, afkrævede han den danske Avantgardes Chef,

General Ewald, en Erklæring om, hvorvidt de Danske

vilde afværge et saadant Forsøg af Franskmændene, og

hvis det skete, da bekæmpe dem af al Magt i Forening

med hans egne Tropper. Ellers vilde han ikke aner-

kjende Danmarks Neutralitet. Ewald svarede, at hvad

enten franske eller preussiske Tropper vilde forsøge at

gaa over Grænsen, maatte han bruge Magt imod dem.

Først forsøgte en preussisk Kolonne at komme ind paa

holstensk Grund. Det lykkedes at faa den til at vige

til Siden ; men næppe var det sket , førend Kompag-
nierne ved Fackenburg bleve angrebne af franske Af-

delinger, der rimeligvis holdt de Danske for Preussere.

Det kom til en hidsig Fægtning, der endte med, at de

Danske maatte vige tilbage for Overmagten; men det

1) Hausser anf. St. III, 49.
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lykkedes General Ewald, der strax personlig var ilet til

den nærmest kommanderende franske Overgeneral, Murat,

at forhindre en videre Fremrykning af Franskmændene.

For at være beredt paa alle Muligheder gav Kronprin-

sen den følgende Dag Befaling til „strax saa godt som
muligt at sætte Rendsborg i Forsvarsstand og til. at

man skulde træffe alle Foranstaltninger for, naar det

blev nødvendigt, at kunne bringe den kongelige Banks

Effekteri Altona i Sikkerhed 1)". Men heldigvis blev den

holstenske Grænse siden respekteret, om det end ikke

fattedes paa Uordener, som franske Marodeurer begik i

Grænsebyerne 2).

Samme Dag denne Fægtning fandt Sted, havde

Bliicher maattet rømme Liibeck efter en voldsom Kamp.
I Følge hans egen Rapport var et af de Alternativer,

der nu stode for ham, „at krænke det danske Territo-

rium". „Men", tilføjer han, ,.jeg holdt dette for uklogt,

da det blev forsvaret af et dansk Korps, og en Kræn-

kelse af dets Neutralitet ikke kunde stemme med vore

poKtiske Interesser 3)". Den Maade, hvorpaa Bliicher

fremhæver det danske Korps ved Grænsen, viser Be-

tydningen af dets Opstilling. Det var vitterligt, at det

ikke uden Kamp vilde have ladet Preusserne komme
ind paa dansk Grund, og om end Bliicher let havde

kunnet kaste det, vilde en saadan Fægtning have ladet

Neutralitetskrænkelsen træde tydelig frem og ganske

anderledes have forviklet Forholdet imellem Danmark-

Norge og Preussen, end Tilfældet vilde have været, saa-

fremt han havde kunnet gjøre gjældende, at de Danske

selv maatte bære Ansvaret for i et sligt Øjeblik at have

ladet Grænsen være ubevogtet. Hans egen ovenfor an-

førte Udtalelse til Øvrigheden i Liibeck viser, at han

') Disse Befalinger findes i Krigsministeriets Arkiv.

2) Ræder anf. St. I, S. 10—16.

^) Allgemeine Zeitung for 24de Xovember 1806.
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fra først af havde havt Tanken om at krænke det danske

TeiTitoriuni ^).

Da Blucher under disse Forhold hoklt det for

rigtigst at kapitulere ved Ratkau den 7de Novemher, og

da ogsaa det lille svenske Korps, der havde villet ind-

skibe sig paa Trave, maatte overgive sig til Bernadottes

Korps, var Kamjjen forbi i disse Egne. Det lykkedes

dog talrige Smaaafdelinger af preussiske Soldater at

unddrage sig Kapitulationen ved at slippe over paa hol-

stensk Grund 2). Der kunde næppe paahvile Regeringen her

nogen Forpligtelse til at paatage sig Udgiften med at

internere og forpleje dem, og den sendte dem derfor

bort fra Landet, saa snart som muligt. Ikke færre end
3—400 Officerer og omtrent 4000 Menige Ideve saaledes

overførte til Konigsberg. Hver enkelt fik en Rejse-

skilling med sig. 2)

Saasnart Liibeck var kommet i Franskmændenes
Hænder, gjorde baade strategiske og politiske Grunde
det nødvendigt at lade Troppekorpset i Holsten gaa til-

bage. Holsten var nu indkredset af Franskmændene
baade imod Syd-Vest og Syd-Ost og blev det endnu

stærkere, da Marechal Mortier snart (19de November)
besatte Hamborg. Enhver fremskudt Stilling af Trop-

perne vilde være overordentlig farlig, hvis det kom til

et Brud med Frankrig, og et saadant kunde let op-

staa, saafremt man vedblev at holde Stillingen ved

') En Takadresse fra „flere Hundrede agtværdige Mænd-* i

Holsten blev tilsendt Kronprinsen, fordi Hæropstillingen vit-

terlig havde sikret Holsten mod at blive Krigsskueplads.

(Munte-Morgenstjerne: Aarsagerne til de danske
Troppers Sammentrækning i Holsten i Aarene 1803

og 1805 osv. (Christiania 1809) S. 45).

*) Som et Træk af, hvorledes man fra tysk Side drog Fordel af

Danmarks Neutralitet, kan anføres, at alskens kostbare Sager

fra Kolberg bleve flyttede til Kjøbenhavn og deponerede i

Banken der. (Allgemeine Zeitung for ii9de November
1806.)

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. n. 9
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Grænsen. Da Krigens Skueplads nu flyttedes langt mod
Øst, kunde det ikke mere gjælde for nødvendigt at

sikre Landet mod, at Afdelinger af Hære, der kæm-
pede i Nærheden, søgte at komme ind over Grænsen.

En Fortsættelse af Troppesamlingen vilde, som Clir.

Bernstorff selv udtalte det i en Depesche til Blome,

kunne opfattes som et Vidnesbyrd om Mistro og en

Udfordring imod den franske Regering ^).

Kronprinsen lod derfor (19de November) Tropperne

med Undtagelse af en faatallig Grænsekordon gaa til-

bage bag Ejder, og efter at et Rytterregiment strax

var blevet sendt til sit Kvarter i Fyen , hvor det

blev sat paa Eredsfod, trak Kronprinsen snart (26de De-

cember 1806) den ene af Korpsets tre Divisioner til-

bage Nord for Kongeaa. Hvorfor Regeringen ikke

gjorde Skridtet fuldt ud og satte alle Hærens Afdelinger

paa Fredsfod. skulle vi senere se.

Den dansk-norske Opstilling ved Grænsen havde

været til Fordel for Franskmændene under deres Kamp

^) „Comme tene demonstration de méfiance et une bravade vis å

vis du gouvernement Frangais." (Depesche af 25de Novem-
ber). Ræder anf. St. S. 31 giver en urigtig f'remstilling af

Forholdet, da man efter ham maa antage, at den dansk-

norske Eegering lod Tropperne blive, hvor de vare, og kun

gav Frankrig Tilsagn om, at de vilde blive sendte hjem til

Foraaret. I de almindelige Fremstillinger af hin Tids Hi-

storie omtales den danske Hæropstilling i Holsten som ufor-

andret den samme i Tiden fra 1805— 1807. I Virkeligheden

havde de Forandringer, der skete med den, en ikke ringe

politisk Betydning. Kronprinsens Befalinger til den foran-

drede Opstilling findes i Krigsministeriets Arkiv. Samme-

steds findes Ordre fra Kronprinsen af 20de November

til at sende en Mængde Ammunitionssager til Fredericia.

Hos Høst anf. St. III, I, 165 og i Staatsbiirgerliches

Magazin III, 172 fremstilles Sagen i det Hele rigtig.

Vaupell: Den dansk-norske Hærs Historie (Kjøben-

havn 1874) omtaler II, 279 Kronprinsens Ordre af Iftde No-

vember, men ikke den ligesaa \dgtige af 26de December og

ej heller, at noget Regiment blev sat paa Fredsfod.
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med Bllicher, idet den havde afholdt denne fra at søge

ind i)aa holstensk Grund og derimod bragt ham til at

foretrække Kapitulation. Napoleon kunde kun ønske,

at Krigen endte paa denne Kant saa snart som muligt.

Men ligesom Murat havde været meget grov imod Ge-

neral Ewald, da denne kom til ham, og truet med at

lade ham skyde, saaledes er det sandsynligt, at den

Modstand, de danske Grænseposter havde gjort ved

Fackenburg, ikke behagede Napoleon, om han end lod

udtale for Kronprinsen, at det hele Sammenstød havde

beroet paa en Misforstaaelse. Endnu mindre kunde den

Velvilje, der blev vist de flygtende Preussere af Kron-

prinsen, tinde hans Bifald. Den dansk-norske Regering

gjorde i det Hele ikke et eneste Skridt for at smigre

ham. og det er betegnende for Forholdet, at Bernstorff

efter Slagene ved Jena og Auerstadt instruerede Selby

i Berlin om. at han skulde brænde Alt i Gesandtskabs-

arkivet, der kunde synes ham kompromitterende; han

skulde, naar Franskmændene kom til Berlin, forhandle

med de Kommanderende, saa ofte det var nødvendigt,

men forøvrigt holde sig borte fra de franske Officerer,

saa vidt det kunde ske uden at vække nogen Opsigt^).

I Berlin gik der Rygter om, at nu skulde Danmark
komme til at prøve Napoleons Vilje. Selby hørte fra

flere Sider tale derom af Folk, som kunde vide god

Besked. Snart hed det, at, om Danmark end ikke var

udsat for at blive angrebet i Øjeblikket, maatte det

være forberedt paa at se Frankrigs Krav stige, og

l)aa at blive opfordret til at lukke sine Havne

og Sundet for Englænderne. Snart hed det, at denne

Fordring allerede var bleven stillet. „Napoleon, sagde

man, vilde ikke bryde sig om de Forestillinger, Danmark
vilde kunne gjøre ham om Umuligheden af at lukke

Sundet for Englænderne, han vilde tilbyde selv at paa-

tage sig det og ikke tage Hensyn til, at Kjøbenhavn

') Depesche til Berlin af 20de Oktober.

9*
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sandsynligvis vilde blive ødelagt derved. Han vilde heller

ikke tro paa Sandheden af, hvad man plejede at for-

tælle, at det nemHg sknlde være umuligt at hindre en

Flaade fra at gaa igjennem Store Belt." Det varslede

ilde, naar Bladet ,.Der Telegraph", som udkom i Berlin

paa Tysk og havde et Slags officielt fransk Præg, netop

nu under Rubriken „Miscellen" meddelte Efterretninger

om Kjøbenhavn og de danske Øer. Man kjendte altfor

godt den franske Regerings Skik at lade Bladene lige-

som forberede Stemningen paa, hvad der var iGjære. og

lade dem aabne Angrebet paa dem, der vare udsete

til at blive Ofre. Selby hørte franske Officerer udtale,

at de en af Dagene vilde komme til at marschere mod
Danmark. Da han derfor gik til Talleyrand og i Hen-

hold til en Meddelelse fra Bernstoi^ff fortalte ham, at

Kronprinsen havde givet Befaling til, at de fleste

Tropper skulde forlade Holsten, svarede Talleyrand:

„Det er fornuftigt af Kronprinsen at formindske Antallet

af Tropperne i Holsten, og Kejseren vil glemme Alt,

hvad der er sket. Hans kongelige Højhed vil handle

klogt i ikke for Fremtiden at holde en saa anselig

Styrke i denne Provins" ^), Rygterne om, at en alvorlig

Fare truede Danmark, tabte sig snart; men Selby var

personlig Skive for en tydelig Mistro fra de franske

Befalingsmænds Side. Man greb den første den bedste

Anledning til at forbyde ham at skrive hjem. Han for-

lod nu Berlin, hvor Gesandtskabets Attaché, en Hr.

Coopmanns , vedblev at bestyre de løbende For-

retninger.

Talleyrands Ord til Selby stemmede nøje med en

Ordre, han havde modtaget fra Napoleon. Denne skrev

den 21de November til ham: „Giv min Chargé d'affaires

i Danmark Ordre til at lade Kronprinsen forstaa, at

r

') Disse forskjellige Udtalelser findes i en Dagbog, Selby i

denne Tid førte i Berlin, og i en Depesche fra ham til Chr..

Bernstorff af 29de November.
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han ikke behøver saa mange Tropper, men bør ind-

skrænke Antallet; at de vilde være af ringe Betydning

(ce serail fort poAi de ehose), hvis de ere opstillede imod

mig, men at de dog ere alt for mange, da han ikke

mere har noget at frygte for fra Preussens og Rus-

lands Side, at jeg ikke modsætter mig en Kjæde (cordon),

der kan holde Marodeurerne i Ave, men at 4—5000

Mand ere tilstrækkelige; han maa søge sin Tryghed i

en forstandig Opførsel og i Frankrigs Venskab". Da
den franske Chargé d'aifaires i Kjøbenhavn, Desau-

giers. meddelte dette til Regeringen her, havde den

allerede givet Ordre til, at Tropperne skulde trække sig

Nord paa, saa at den slap for at maatte gjøre det efter

fransk Befaling. Ved den samme skriftlige Ordre havde

Napoleon ladet Talleyrand instruere Desaugiers om at

sige, „at jeg ikke agter at bryde Traktaterne, men at

jeg haaber. at Kabinettet i Kjøbenhavn ikke vil taale

Oprettelsen af nogen regelmæssig engelsk Kurérforbin-

delse eller noget engelsk Postkontor i Danmark. Det

er passende, at min Chargé d'affaires ikke opholder sig

i Kjøbenhavn, men (i Kiel) hos Kronprinsen" ^).

Napoleon sigtede herved til den Postforbindelse,

England i de sidste Aar havde havt med Fastlandet

over Husum eller Tonningen 2). Men ogsaa denne

havde den dansk-norske Regering opsagt England kort

Tid iforvejen, da den saa Nødvendigheden af at være

forsigtig overfor Napoleon. I Virkeligheden havde den

tabt meget af sin Betydning nu, da franske Tropper

kunde afspærre Tysklands Grænse imod Danmark.

Medens den dansk - norske Regering saaledes havde

opfyldt et dobbelt Ønske af Napoleon, allerede inden

det var udtalt af ham, vægrede den sig imod at lade

Desaugiers tage Ophold i Kiel Den kunde ikke gjøre

andet i Følge den besynderlige Ordning af StjTelsen,

^) Correspondance de Napoleon Ir Tome XIII, 555.

-) Jvfr. S. 32 og 113.
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som vi ovenfor have fremhævet. Hvis Desaugiers skulde

kunne tage Bolig i Kiel, maatte man ogsaa indrømme det

øvrige Corps diplomatique det samme; og hvad blev

der saa af Fiktionen, hvorefter Christian VII endnu

stedse skulde gjælde for regerende Konge og Kjøben-

havn for Styi-elsens Sæde? Men Intet kunde være

urimeligere, end at Kronprinsen vedblev at residere i

Kiel. ogsaa efter at de fleste Tropper vare trukne til-

bage fra den holstenske Grænse. Jo mere kritisk Dan-

mark-Norges Stilling blev, desto mere var hans Plads i

Kjøbenhavn, og saafremt Ønsket om at staa friere over-

for Statsraadet har bragt ham til at fortsætte Opholdet

i Kiel, faar han et stort Ansvar med Hensyn til den

følgende Tid.

Det Sprog, hvori Desaugiers fremsatte Napoleons

Ønsker, var venskabeligt, uden at der knyttedes nogen

Trusel dertil. Man viste Iver for at agte den danske

Neutralitet; Marechal Mortier, der kommanderede de

franske Tropper, som vare Grænsen nærmest, optraadte

paa en særdeles forekommende Maade, og de franske

Soldater holdtes borte fra den danske Grænse ^) med
en Omhu, der efter Chr. Bernstorffs Ord gik indtil

Affektation. Der blev aldrig slaaet paa, at Frankrig

ønskede, at Danmark-Norge skulde slutte sig til det og

lukke sine Havne for Englænderne . og Fordringen om,

at Desaugiers skulde kunne opholde sig i Kiel,- blev

opgivet. Alt dette var heldigt og kunde, som Chr.

Bernstorff udtalte, under andre Forhold synes betryg-

gende. Men den Tanke laa nær, at de Hensyn, der

vistes Danmark, kun sigtede til at dysse det i Søvn

saalænge, indtil Napoleon fandt Øjebhkket heldigt til at

tvinge det •). Regeringen gjorde sit bedste for at

') Som en Forsigtighedsforanstaltning vare de holstenske Grænse-
pæle ikke blot forsynede med en tysk, men ogsaa med en

fransk Indskrift.

*) Depesche til Petersborg af 25de November 1806.
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overholde Neutraliteten nøje og undgaa at give Frank-

rig nogen berettiget (Trund til Klage. Hvomiegen Sym-

patbi Kronprinsen end havde for Koalitionsmagteme,

udstedte han dog strænge Befalinger om at hindre, at

der i det Holstenske eller i Tonningen, Husum og

Frederikstad fandt Hvervinger Sted for engelsk Reg-

ning, og det blev paasét, at ikke fremmede Rekrutter

med ulovlige Passer rejste fra Nordtyskland til en eller

anden dansk Havn for derfra at naa England eller Preus-

sen^). Men dette var Regeringens Pligt som neutral,

og den maatte sige sig selv, at den ikke havde foretaget

noget Skridt for at vinde Frankrigs Yndest, saaledes at

den derved skulde kunne vinde Sikkerhed. Der kom
ogsaa tiere Efterretninger om , at Napoleon følte Lyst

til at lade Danmark betale Prisen for Fordele, han paa

en anden Kant vilde vinde.

Naar man husker paa. hvor fjendtligt Forholdet

imellem Gustav IV Adolf og Napoleon havde været

siden Foraaret 1804, gjør det et underligt Indtryk at se

Dreyer i sine Depescher fra Paris mere end engang paa-

staa, at den nedarvede Opfattelse af. at Sverige var

Frankrigs naturlige Forbundsfælle, endnu havde Magt
hos den franske Regering, og at der derfor flere Gange
var Svingninger i dens Politik med Hensyn til Sverige.

Dreyer havde en god Del af de dansk-norske Statsmænds

^) Se flere Aktstykker i Krigsministeriets Arkiv, som f. Ex. en

Befaling af Kronprinsen af 2den Oktober 1806 i Anledning af

en Indberetning om, at slige Hvervinger fandt Sted, dels ved

den hamburgske Grænse, dels i Tonningen. Jvfr. Corre-
spondence, despatches and other papers of Vis-
count Castlereagh (edited by C. W. Marquess of Lon-

donderry) second series (London 1851, vol. VI, S. 212), hvor

en engelsk Hververofficer, Kapitain Kuckuck, 30te Maj 1807,

taler om Vanskeligheden ved at faa Rekrutter førte igjennem

dansk Landomraade. Jeg maa derfor anse den Beretning

for urigtig, som Ræder anf. St. S. 23 har om, at den

danske Regering „tolererede", at hannoveranske og engelske

Rekruteringsdepoter havde deres Sæde i Husuin og Tonningen.



136 Tredje Bog. Sjette Afsnit. 1806.

Og Diplomaters almindelige Tilbøjelighed til med Skin-

syge at følge det mindste Træk. der kunde tyde paa.

at en eller anden Magt foretrak Sverige fremfor Dan-
mark-Norge. Tallevrand drillede ham undertiden der-

med. Men om end slige Tilbøjeligheder tidt kunde
vildlede, saa var Dreyer dog en altfor forstandig Iagt-

tager, til at hans Udtalelser ikke skulle have en vis

Vægt. Netop nu i Slutningen af Aaret 1806, samtidig

med at Franskmændene trængte ind i Svensk-Pommern,
fik den dansk -norske Regering Underretning om. at

Frankrig ønskede at drage Sverige til sig. og det

paa dens egen Bekostning. Ikke blot fik dens Diplo-

mater i Petersborg og London Meddelelse derom af

deres svenske Kollegaer ^) ; men Gustav lY lod endog

sin Gesandt i Kjøbenhavn. Baron Oxenstjerna, give en

Fremstilling deraf til Regeringen her 2). Dels, sagde

han, havde Bernadotte under en Samtale med Oberst

Morner efter det svenske Korps's Kapitulation ved

Travemtinde udtalt for denne, at Norge vilde passe

bedre for Sverige end for Danmark, og at Frankrig

ønskede Fred med den svenske Konge. Dels havde

den franske Gesandt i Hamburg. Bourienne, stillet i

Udsigt for den svenske Chargé d'affaires her, at Sverige

ved at nærme sig til Frankrig vilde kunne opnaa en

Udvidelse af Pommerns Grænse ^). Men. hed det videre.

') Depescher fra Petersborg af 8de og 12te December og fra

London af Ilte og 23de December 1806.

*) Depescher fra Ehrenheim til Oxenstjerna af 17de og 18de

November 1806.

') I og for sig er man af en saadan Udtalelse fra Bernadettes

Side ingenlunde berettiget til at tro paa, at han har talt

efter Ordre af Napoleon. Det er maaske en Udtalelse af

samme løse Slags som hans Ytring i Aaret 1803 (S. 74) til

Dreyer om Lauenburg. Man kunde snarere fristes til at

tænke sig, at Bouriennes Ytringer have været af officiel

Natur. Men de svenske Diplomater udtalte sig saaledes i
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Kongen var saa langt fra at ville have noget at gjøre

med Frankrig, at han endog var hleven vred paa sin

Chargé d'affaires i Hamhurg, fordi han havde villet høre

paa disse Forslag, og han havde strax kaldt ham hjem ').

London og Petersborg-, at den dansk-norske Regering niaatte

antage, at det i Virkeligheden na'rmest havde gjældt Norge.

') En Hentydning til disse Forhandlinger findes i ,.De la (rar-

diska Arehivet" 19de Del S. 41, hvor det hedder i Ud-
drag af Grev de la Gardies Breve fra 180.5 indtil 1811, at

Napoleon havde ladet Gustav IV Adolf skimte Norge som
Løn for at erkjende ham som Kejser, men at Kongen næppe
vilde gaa ind derpaa, dels paa Grund af hans personlige

Uvilje imod Napoleon, dels fordi han ej „anser årligt att

så vinna, ehuru han nog anser Danmark som sin hemliga

fiende". 1 Annual register for 1801 hedder det (S. 2-5.5),

at Murat efter Bliichers Kapitulation i Liibeck og Sven-

skernes i Travemiinde ved den svenske Oberst Morner
havde tilbudt Gustav IV Adolf Norge. Den samme Forvex-

ling af Murat og Bernadotte gjorde den engelske Udenrigs-

minister Canning sig skyldig i under en Forhandling i Par-

lamentet 3dje Februar 1808, da han fortalte om dette Tilbud,

og han gjentager Fejlen senere, da han vil rette en anden

Talers Meddelelse, at det var Brune, som havde fremsat Til-

budet. Hansard: The parliamentary debates from
1803. vol X. (London 1812) S. 271 og 749.)



Fjerde Bog.
(1806—1807.)

I.

Napoleons Dekret om Fastlandsspærringen.

Damme Dag Napoleon gav Talleyrand Befaling til

at lade Danmark-Norge advare med Hensyn til Troppe-

samlingen i Holsten, underskrev ban i Berlin sit be-

rygtede Dekret om Fastlandsspærringen (21de Novbr.).

Han erklærede berved Storbrittannien og Irland for

blokerede og forbød alt Samkvem med dem (iout com-

merce et ioiite corresjiondcDice), Al Ejendom, der til-

hørte engelske Undersaatter. og enbver Handelsvare, der

var frembragt eller tilvirket i England og dets Kolo-

nier, skulde konfiskeres; enbver Englænder, som blev

truffet i de Lande, der vare besatte af Frankrigs eller

dets Forbundsfællers Tropper, skulde være Krigsfange,

og intet Skib, der havde anløbet nogen Havn i Stor-

brittanien og Irland eller dets Kolonier, maatte anløbe

franske Havne ^).

Frankrig og England havde siden Revolutions-

krigenes Begyndelse ført en Kappestrid om, hvem der

kunde gaa videst i at plage de neutrale Landes Skibs-

fart, for paa den Maade at ramme hinandens Handel.

England havde gjort det første Skridt dertil; men

^) Clercq: recueil des traités de la France (Paris

1864) II, S. 195.
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Frankrig havde trolig fulgt dette Exempel. Napoleon

slog som Konsul ind paa en bedre Vej, og om Neu-

tralitetsforbundet af 16de December 1800 end i det væ-

sentlige kom til kort imod England, opnaaede det dog,

at England forpligtede sig til i Krigstid kun at holde

saadanne Havne for blokerede, hvortil det virkelig

spærrede Adgangen ved sine Krigsskibe. Men hvad

hjalp det? Skjønt Eriglrenderne i andre Henseender

viste større Maadehold imod de Neutrale efter Ud-

bruddet af Krigen imod Napoleon 1803, gave de deres

Blokadesystem en utaalelig Udvidelse. Vi have set, at

de blokerede Elben uden at bryde sig om, at de der-

ved ligesaa godt hindrede Handel paa neutrale Staters

Havne som paa dem, deres Fjender holdt besat. Endnu
videre gik de, da de i Foraaret 1806 (16de Maj) gjen-

optoge deres gamle, despotiske Uskik at erklære lange

Kyststrog i Blokade. Hele Kysten fra Brest til Elben

skulde nu gja^lde som blokeret. Det blev som en Und-

tagelse indrømmet, at de neutrale Skibe,- der ikke havde

indtaget Ladninger i tjendtlige Havne, tik Lov til at

gaa ind til de Havne paa dette Kyststrøg, som laa uden-

for Strækningen imellem Ostende og Seine ^). Men selv

saaledes var denne Blokadeerklæring et vitterligt Brud

paa Petersborgertraktaten af 1801 ^), og den gav Napo-

leon et heldigt Paaskud til at lade sine Spærringsfor-

anstaltninger mod den engelske Handel faa den Ud-

videlse, de lik ved Ediktet af 21de November 1806.

At knuse England var næsten blevet en fix Idé

hos ham. Han talte i sine Proklamationer idelig om
det engelske Guld og Englands Rænker: det var den

engelske Regering, der lejede Mordere imod ham og

ved Bestikkelser tik andre Landes Statsmænd til at

modarbejde ham ; det var Englands Guld , hvormed de

Hære bleve underholdte, som hans Fjender bragte paa

') Allgemeine Zeitiing for 4de Juni 1806.

») Jvf. 1ste Del S. 432.
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Benene imod ham. England var den store Urostifter i

Europa og den tyranniske Hersker paa Havene. Blan-

dende falskt og sandt imellem hinanden, tordnede han

nu i de Motiver, hvormed han indledede sit Dekret fra

Berlin, imod det Tyranni, hvorved England søgte at

tilintetgjøre Fastlandets Industri og Handel, og han

hævdede i Modsætning hertil sin egen Handlemaade
som det nødvendige Middel til at befri Europa for det

engelske Handelsdespoti ^).

Da det i Efteraaret 1802 trak op til Krig, havde

han ladet Talleyrand skrive til den franske Chargé d'af-

faires i England, at. hvis dette under en Krig med ham
knyttede Fastlandsmagter til sig. vilde det ikke have

anden Virkning end at tvinge ham til at erobre Europa ^).

I god Samklang hermed udtalte han kort Tid efter

Udstedelsen af Berlinerdekretet i et Budskab til Senatet,

at han var fast bestemt paa ikke at rømme Berlin.

TVarschau eller overhovedet de erobrede Lande , førend

England sluttede Fred og gav de tagne spanske og

hollandske Kolonier tilbage ^). De europæiske Fast-

landsstater vidste nu, hvad de maatte vente, saafremt

England ikke bøjede sig for ham . nemlig evig Krig til-

ligemed Udelukkelse af Englænderne fra alle Havne.

Dekretet om Fastlandsspæmngen forbød al Handel

paa Storbrittannien og rammede altsaa de Neutrales

Samkvem med dette Bige. Men Napoleon havde endnu

Besindighed nok til ikke at ville gjennemføre en saa

utrolig Anmasselse. Den tiende Paragraf i Dekretet

udtalte, at det skulde meddeles til Kongerne af Spanien.

Neapel. Holland og Etrurien, samt Frankrigs andre

Forbundsfæller. Det var til dem . at han foreløbig be-

grænsede sit Tvangsbud. Men da han gjerne saa

.

at andre Stater tiltraadte det. lod han sin Chargé

^) Clercq anf. St. S. 194—95.

^) Lanfrey: Histoire de Napoleon I. II, 476.

^) Bredow (Venturini): Chronik des neunzehnten
Jahrhundert (Altona 1809) III, 121.
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d'affaiics i Kjøbenliavii. Desaugiers. meddele Regeringen

her Dekretet sammen med de ovenfor nævnte Opfor-

dringer til at formindske Troppekorpset i Holsten o. s. v.

Desaugiers udtalte tillige, at, „da dette Dekret har til

Hensigt at sætte Grænser for Krigens Ulykke og for

det af England tiltagne Overherredømme over Havet,

saa tvivlede den franske Kejser ikke om, at Danmark

vilde bifalde disse Forholdsregler og fra sin Side gjerne

medvirke dertil" *). Selve den Form, hvorunder Dekretet

meddeltes den dansk-norske Regering, var særdeles høflig,

og Desaugiers tilføjede den Forsikring, at den franske

Regering ønskede Danmark Held og Velstand og satte

stor Pris paa dets Venskab. Men disse Talemaader

kunde ikke forhindre, at Dekretet maatte gjøre et

„smerteligt" Indtryk.

Saalænge Danmark-Norge ikke blev tvunget til selv

at bryde Handelssamkvemmet med England, led det

vistnok mindre ved Fastlaudsspærringen end i sin Tid

ved den franske Lov af 29de Nivose 1798 2). Berliner-

dekretets Forbud imod Indførelsen af engelske Varer

var ogsaa kun en Fornyelse af, hvad der allerede i

nogle Aar havde gjældt som Regel med Hensyn til de

franske Lande. Men saaledes som Alt nu samledes,

skærpet og fornyet, i dette Dekret med en Motivering,

der aandede Fjendskab paa Liv og Død imod England,

maatte det vække alvorlig Frygt for Fremtiden . saa

meget mere som det utvivlsomt var Napoleons Ønske,

at de neutrale Stater skulde tiltræde det.

Samtidig med, at engelsk Blokade hindrede de

danske og norske Skibe fra overhovedet at indføre

Noget til mangfoldige af Frankrigs, Spaniens, Italiens,

Hollands og Nordtysklands Havne , forbød Napoleon

nu al Indførsel fra England eller dets Kolonier til de

^) Dette er Chr. Bernstorffs ordrette Gjengivelse deraf i en paa

Dansk skreven Depesche til Paris af 15de December 1806.

*) Se om denne 1ste Del 235.
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Havne, som stode aabne i disse Lande. Skjønt Dan-
mark-Norge maatte have Gavn af, at det var den eneste

neutrale Handelsstat af Betydning i Europa, svækkedes

dette i Aarene 1806 og 1807 ved den samtidige Ud-
videlse af den engelske Blokade og Indlørelse af Fast-

landsspærringen. Jo videre Frankrigs Erol)ringer og

Indflydelse strakte sig. desto flere Landes Havne bleve

lukkede for den særdeles vigtige Handel med England.

Allerede i December 1806 erklærede Toscana, eller,

som det kaldtes. Kongeriget Etrurien sig for Frankrigs

Forbundsfælle og lukkede sine Havne for Englænderne,

og Spanien tiltraadte snart med stor Iver Fastlands-

spærringen. Den dansk-norske Fragthandel var derfor

i disse Asly ikke saa blomstrende, som den bavde været

et Par Aar tidligere. Men den værste Virkning af De-

kretet om Fastlandsspærringen var, at den truede vort

Fædreland med politiske Farer.

Stemningen i Danmark og Norge bavde bos den store

Almenbed været rolig eller i det mindste uden alvorlige

Bekymringer, bvad Rigernes egen Stilling angik. Materielt

taget var det lykkelige Aar for de tvende Lande. De
store Begivenheder, som forefaldt i Europa, fulgtes med
Interesse af hin Tids Avislæsere, og om det saa var

de gamle Kjærlinger i Almindeligt Hospital, saa vare

de griske efter at høre nyt fra Krigsskuepladsen. Det
fattedes ikke paa modsatte Synspunkter. Selv de, der

bavde bilset Bevolutionens Frihedsideer med Glæde, vare

ikke længere enige. Nogle af dem bavde overført den

Sympathi, Frankrig dengang havde vakt hos dem, paa

Revolutionens store Søn. Napoleon, og hans militære

Glans bragte dem som mange Franskmænd til at glemme,

at ban bavde knust Friheden. Andre derimod, som

aUerede vare blevne bange for, bvad Statscoupet af

18de Brumaire skulde drage efter sig, saa med Sorg

det ene af deres Idealer synke sammen efter det andet.

De barmedes over, at Napoleon gjenindførte den

Jkatbolske Kirke som den, der i det mindste skulde staa
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under Statsmagtens Varetægt, og endnu mere over at

se ham gaa løs paa den af dem saa hojt skattede

„Skrivefrihed", dette Palladium for alt Borgervel.

Den Deltagelse, som det franske Folk havde vakt

ved sin Kamp imod det ovrige Europa under Revolu-

tionskrigene, var ingenlunde forsvunden, og de franske

Hæres Sejrvindinger fremkaldte en stigende Beundring

for Franskmændenes krigerske Egenskalier. Bladene

vare mest tilbøjelige til at meddele Krigsefterretninger,

som stemmede med de franske Meddelelser, og for

saavidt var Stemningen hos mange endnu for Frankrig.

Men Folk i Almindelighed nærede ingen Uvilje imod

dettes Fjender. Om der end jævnlig var en vis Rivali-

sering imellem Danske og Holstenere og en Tilbøjelighed

hos dem til at kritisere hinanden, kan man ikke sige,

at der hos de Danske var noget Fjendskab imod

Tyskerne. Danske og Tyske levede i det Hele ven-

skabelig med hverandre i Kjøbenhavn. Den Uvilje

imod „Tyskeriet", der henimod Slutningen af det attende

Aarhuudrede havde fremkaldt saamange bitre Udtalelser

i Literaturen imod de indvandrede Tyskere, havde tabt

sig nu, da den danske Nationalitet mere og mere var

ved at komme til sin Ret i Statsstyreisen under Kron-

prins Frederik ^). Den yngre Slægt af Videnskabsmænd

') Udenrigsministeriets Protokoller afgive et ikke uinteressant

Vidnesbyrd om Forholdet imellem Dansk og Tysk som For-

retuingssprog. Baade I. H. E. Bernstorft" og A. P. Bernstorff

vare som bekjendt fødte Tyskere. Man vil derfor finde, at

indtil hen imod Aaret 1790 brugtes Tysk foruden Fransk

som det almindelige Sprog i Udenrigsministeriets Skrivelser

til andre Kollegier eller til Embedsmænd og Diplomater.

Admiralitetet var det eneste Kollegium, til hvilket der saa

godt som altid blev skrevet paa Dansk. Dette Sprog vandt

derimod i Andreas Peter Bernstorfl's sidste Aar meget stærkt

Overvægten over Tysk, selv om man endnu kan finde Skri-

velser paa Tysk i enkelte Sager til Kollegier som Rente-

kammeret eller Oekonomi- og Kommercekollegiet. Saaledes

vedblev det at gaa, imedens Christian Bernstorff var Uden-
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Og Digtere følte sig stærkt hendragen til Tysklands ud-

mærkede Literatur, der hævede dette Land ligesaa højt

i aandelig Henseende, som det sank. hvad politisk Magt
angik. For ikke at tale om Baggesen eller Steffens,

behøver man blot at kaste et Blik i Oehlenschlågers.

H. C. Ørsteds eller Brøndsteds efterladte Erindringer.

Breve og Dagbøger for at faa et fyldigt Indtryk deraf.

Aandelig talt var Tiltrækningen til Tyskland langt

stærkere end til Frankrig. England, der i tidligere

Tid kun havde været Gjenstand for velvilhge Følelser,

havde ved sine Plagerier til Søs og Krigen 1801. der

langt fra var bleven bedømt retfærdig her i Landet,

vakt Folkestemningen imod sig. En vis Uvilje synes at

have holdt sig i nogle kjøbenhavuske Kredse^), men
hos de Fleste tabte den sig snart, og da Handelssam-

kvemmet med England bragte store Fordele . var der

endog i det Hele en god Stemning imod England og

imod, hvad der var engelsk. I endnu højere Grad end

i Danmark gjaldt dette i Norge ^).

Nogen Sympathi for Napoleons stedse voxende

Vælde kan derfor vanskelig paavises, undtagen hos

Enkelte eller i visse Kredse. I Holsten med dets tyske

Nationalitet vare Følelserne imod de Franske endog

bitre, og Norge kom paa Grund af sin levende For-

rigsminister. Født og opdragen i Kjøljenhavn, skrev lian

Dansk med Lethed, og han benyttede oftere dette Sprog i

Depescher f. Ex. til Dreyer. Dog var Tysk eller Fransk det

Sprog, hvori han saavel som hans Broder aftattede deres Fore-

stillinger i politiske Sager. Derimod brugtes Dansk i alle

Forestillinger om personlige eller overhovedet ikke politiske

Sager, og der blev skrevet paa Dansk om alt Sligt til Diplo-

materne, hvad enten de vare fødte Danske og Nordmænd
eller Holstenere. De politiske Depescher vare, paa faa Und-
tagelser nær, altid skrevne paa Fransk.

') Dette maa man slutte af Udtalelser i de svenske Diplomaters

Depescher.

*) Den Fremstilling, der her gives af Stemningen osv. , er byg-

get paa Blade. Tidsskrifter og Erindringsskrifter fra hin Tid.
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bindelse med England vistnok under Pativirkning af de

der raadende Stemninger. Det var forbeholdt Englæn-

derne ved deres Tog 1807 at va^kke et saadant Had
imod sig hos det danske Folk, at den almindelige

Stemning her i Landet blev afgjort gunstig for Na-

poleon og hans Politik.

Indtil Ulykken brød løs ved dette Tog, saa de tleste

Danske og Nordmænd paa de store Begivenheder med
en vis nysgjerrig Interesse, men uden at de tænkte paa,

]ivor let Strømmen kunde naa Danmark-Norge og rive

det ind i den almindelige Hvirvel. I mere end halv-

andethundrede Aar havde Folket været vænnet til at

lade det udelukkende være Regeringens Opgave at

tænke paa, hvad Statens Vel krævede. Man saa derfor

ogsaa med Ho, at den nu raadede for Alt, og det saa-

meget mere, som man nærede den største TiUid til

Kronprinsen. Hin Tids talløse Lovprisninger over hans

Visdom og alle mulige menneskelige Fuldkommenheder
tage sig underlig ud for os. der vide, hvor store Fejl

han begik . da Ulykkens Dage kom ; men de vare

ingenlunde tom Smiger. Man var, og det ikke uden

Gnmd, glad over hidtil at være sluppet for at blive

trukket ind i Krigen, og derfor gav man ham Æren.

Det var den almindelige Stemning, som „Nyeste Skilderie

af Kiøbenhavn" gav Udtryk, naar det i sit Nummer for

3dje Januar 1807 priste Danmarks Lykke og udtalte:

En Slægt, ved dyrekjøbt Erfaring maaske langt visere

end den nulevende, vil efter mange Decenniers Forløb

elske det Danmark , der ligt et svagt Fartøj , midt i

Stormen ved en klog StjTers Haand reddedes fra

Undergang, medens de stolteste Bølgetrædere sønder-

knustes imod Klippen og opslugedes af en Alt for-

tærende Malstrøm." Dette System stolede man paa,

kunde fastholdes. „Endnu," hedder det i det samme
Blad fra Slutningen af 180.5, ,.har Europas nyere Stats-

historie ikke opvist noget Exempel paa, at et Folk^

som ikke ønskede andet ov.d Freden . . . nogensinde er
Holm: Banmark-Norge fra 1791-1807. II. 10
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blevet tvunget til at give slip paa sine fredelige Hen-
sigter . . . Der er nok Stater, som have maattet op-

give deres Neutralitet ; men man vil finde . at deres

Neutralitet næsten altid kun har været tilsyneladende

. . . eller og. at deres fysiske Beliggenhed var af den

Natur, at de umulig kunde blive neutrale.' Danmark,
blev der sagt. svarede til Rousseaus Ideal, iblandt andet,

fordi det var ,.et frit Land. omringet af forskjellige

Folkeslag, hvis Fordel fordrede ikke at erobre det.' og

hvor Enhver især fandt det fordelagtigt at hindre de

andre fra at gjøre det. kort et Land. der ikke behøvede

at frygte for sine Naboers Ærgjerrighed. men som end-

og kunde stole paa deres Bistand*' '). Med saadanne

Illusioner dyssede man sig selv og andre i Søvn.

Ængstende Rygter udebleve ikke helt. navnhg ikke.

naar Udlandets Blade indeholdt Meddelelser om. at

Rigets Stilling var timet 2). Vi have omtalt slig-e Ryg-

ter ved Begyndelsen af Aaret 1806. For dem. hvis

Skibsfarts- eller Handelsinteresser til forskjellige Tider

kom i Fare. traadte Forholdenes truende Alvor vist-

nok frem i saadanne Øjeblikke, og det fattedes over-

hovedet næppe paa Mænd, der saa dybere i Tingene og

anede, at den store Verdenskamp kunde bringe Farer

over Land og Rige. Hvis man kan stole paa den

svenske Gesandt. Baron Oxenstjemas Meddelelser, havde

Napoleons kolossale Fremgang i Slutningen af 1806 vakt

Frygt endog hos Mænd. der ellers hadede England og

sympathiserede med Frankrig, og bragt dem til at tænke

sig Muligheden af, at man kunde komme til at behøve

Englands Hjælp imod Frankrig 3).

Men de. der saa Forholdene alvorlig, talte ikke

') Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn for 7de Januar 1806.

') Der findes flere Gange Hentydninger til sligt i Breve fra

Kjøbenhavn i Politisches Journal f. Ex. 17de April, 16de

Juni og 16de Oktober 1804, 19de Marts 1805.

») Depescher af 6te og 30te November 1806.
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irit i Pressen derom. Den almindelige Ovei-fladiskhed

og politiske Umodenhed gjorde Folk kun lidet op-

lagte til at høre paa sligt., og Avis- og Tidsskrift-

literatiiren var — politisk talt — sygnet hen som en

Følge af Presseloven af 27de Septendier 1799. Det

gjør et uhyggeligt Indtryk at se , hvorledes Tidsskrifter

og Blade i denne alvorsfulde Tid vrimle af alskens

Anekdoter, enten historiske eller af anden Natur. Kjo-

benhavns Aftenposts Hovedartikler i den nærmeste Tid

efter Bombardementet 1807 ere Fortællinger om Ma-
dame Pompadour og Ninon de Lenclos. Forøvi-igt

træifer man i hele denne Art Literatur mest digteriske

Smaating, Oversættelser af Stykker fra antike Skrifter

o. a. 1. Det politiske Indhold er aldeles overvejende

Beretninger om udenlandske Begivenheder efter frem-

mede Blade. Kun sjælden drister en eller anden For-

fatter sig til at udtale sin Opfattelse af, hvad der fore-

gaar rundt omkring, og det sker enten i almindelige

Udtryk om Tidens Aand og om Krigenes fordænelige

Virkninger, eller det knytter sig til Lovprisning af den

danske Regerings Visdom. At sige sin Mening vovede

Ingen, saasnart hans Ytringer kunde gjøre Indtryk af

at være en Kritik enten af Regeringens Foranstaltninger

eller af fremmede Magters Politik. Regeringen vilde

til det yderste have forfulgt Enhver for Retten, der

forfattede Artikler, hvorved dens egen Anseelse eller

dens Stilling til Magter som Frankrig, Rusland og Eng-

land kunde lide ^).

I Virkeligheden var Regeringen ikke selv udsat for

') Da Professor Heinrich i Kiel paa et Program, han afiFattede

i Anledning af Kongens Fødselsdag (29de Jan. 1807), satte

de Ord: „Utinam quietis atque aliqno, si non bono, at salfem

certo statu civitatis hæc inter nos shcdia exercere possemus",

fandt Regeringen Udtalelsen altfor dristig, den mistænkte

Forfatteren for at have villet kritisere den selv dermed og

gav ham en drøj Irettesættelse (Danske Samlinger, 1ste

Række III, 187^68.)

10*
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nogen stræng Kritik, saalænge den almindelige Stemning

var, som den var, nemlig en stærk Følelse af Lykke i

Modsætning til de nærliggende Landes Farer og Hjem-

søgelser. Breve fra Kjøbenliavn til ,.Politisches Jour-

nal" tale endnu i Marts og April 1807 om Neutraliteten

som fuldstændig sikker ^). Denne Opfattelse afspejler

sig ogsaa i det Hele igjennem de Meddelelser fra Dan-

mark, som i disse Aar kom frem i udenlandske Tids-

skrifter og Blade, f. Ex. i „Arclienholz' Minerva" og

„Allgemeine Zeitung". Naar man ser, hvorledes disse

Skrifter eller det engelske „Annual register", den „Ven-

turini-Bredowske Clironik des neunzelmten Jahrhundert"

og den af den tyske Professor Schummel udgivne ..Kleine

AVeltstatistik" indeholde rosende Domme om Dan-

mark-Norges Styrelse og Politik i disse Aar og frem-

hæve forskjellige Reformer eller nye Institutioner, der

skyldes E-egeringens Omsorg, er det et Vidnesbyrd om,

at vort Fædreland ogsaa i Udlandet gjaldt for at være

et baade lykkeligt og vel styret Land, hvis Politik hidtil

med Forstand havde undgaaet de store Krige ^).

^) Breve af 20de Marts og 17de April. Den Frygt, som var ud-

talt sammesteds i et Brev fra Kjøbenhavn af 19de December

1806, for at Frankrigs og Englands Forhold kunde bringe

Farer, synes altsaa at være fordampet.

2) Det engelske Blad: The daily Advertiser indeholdt føl-

gende latterlig overdrevne Tirade: „Kronprinsen af Danmark
er den Mand, som i hele Europa har den bestemteste Ka-

rakter. Hans Adfærd er bestandig ligesaa klog som stand-

haftig. Grev Bernstorffs Visdom er en vældig Vognborg om
Danmark". (Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn for 2den

Maj 1807). — Aal omtaler i sine Erindringer (I, 48) at

Troppesamlingen i Holsten var Cljenstand for „haanlige og

skarpe Bemærkninger i tyske .Journaler". Da adskillige

Blade i Tyskland i disse Aar vare i fransk Sold, vilde det

ikke været urimeligt, om sligt havde været Tilfældet. Men
i Modsætning hertil skal det nævnes, at Archeuholz's
Minerva for 1803 (IV, 2.50), hvor den bekjendte Moniteur-

artikel om de danske Udrustninger i dette Aar omtales, til-
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Den svenske Gesandt, Baron Oxenstjerna. der stærkt

klagede over det danske Folks Tryghedsfølelse og „for

krig oeh besviirliglieter bilfvande lynne", fremhævede det

som en Fejl hos Regeringen, at den altfor meget havde

næret dette \). Benian-kningen er næppe uberettiget.

]^et var, som om Regeringen mente, at Alt var gjort,

naar den holdt Troppekorpset sammen paa Halvøen,

og at der Intet maatte gjøres for at vække Folket af

dets vSorgløshed. Man maa saameget mere forbavses

derover, som baade Statsma^nd og Diplomater A'are saare

langt fra selv at se Forholdene rolig.

Hvad der var sket rundt omkring i Europa, skulde

visselig ikke styrke Tanken om, at Neutralitetspolitiken

kunde fortsættes længe. Det var gaaet frygtelig ud

over alle de Stater, der havde villet holde sig udenfor

Krigene. Strax ved Bonapartes italienske Felttog i

1797 havde Venedigs Neutralitetspolitik ført til, at det

blev opfattet som et passende Æmne til at udjævne

Vanskelighederne ved Fredslutningen imellem Frank-

i'ig og Østerrig. Genua havde senere maattet ombytte

sin Neutralitet med at blive en Provins af det franske

Kejserdømme, og samtlige italienske Stater havde kun

liavt Valget imellem at blive franske Provinser eller

franske Vasalstater. Spanien havde forgjæves stræbt at

slippe for Deltagelse i Krigen imod England. Først

havde Napoleon nødt det til at betale ham en betydelig

Sum om Aaret, derpaa havde Englænderne ved et skamme-
ligt Overfald paa spanske Sølvskibe , der sejlede hjem fra

Amerika, tvimget det til at dele de Franskes Nederlag

til Søs og ofre sine Kolonier. T Nordtyskland vare alle

mindre Stater, der ønskede at holde sig udenfor Kiigen,

enten blevne Ofre for Fjendskabet imellem Napoleon

og Preussen, eller de havde som Sachsen foreløbig frelst

uge fremhæver, at „aus Achtung fur den danisehen Hof die

deutschen Zeihmgen von jenem Artikel keine Notitz no.hmen."

^) Depescher af 23de Novbr. og 7de Decbr. 1806.
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sig fra Undergang ved at kaste sig i Sejrherrens Arme..

Selve den Stat . der liavde staaet som Neutralitetspoli-

tikens ivrigste Forkæmper og liavt 250,000 Soldater til

at liævde den, nemlig Preussen, var dreven fra Ydmy-
gelse til Ydmygelse, indtil den halvt i Fortvivlelse havde

styrtet sig i en vanvittig Krig, der syntes at true den

med Undergang. Østerrig var for Øjeblikket Herre

over sin Pohtik og kunde forblive neutralt; men det

havde ogsaa mistet de Landskaber, som liavde Værd
for Frankrig, og det var desuden en Magt, som ingen

af de kæmpende Parter i Øjeblikket vovede at udæske.

Kun to Magter stode ellers udenfor Krigen, den ene

var Portugal, den anden Danmark-Norge. Af dem var

Portugal paa Grund af sin bekjendte Afhængighed af

den engelske Politik næppe at opfatte som en neutral

Stat. Hidtil var Danmark-Norge blevet værnet ved

Napoleons Ligegyldighed for Østersøforholdene ^) ; men
nu stode hans Hære ved Østersøens Kyst. Man laa

hans Operationslinie nær.

Vilde man kunne undgaa at komme ind i Krigen,

enten som Englands eller som Frankrigs Forbunds-

fælle, det var den nagende Tanke hos de dansk-norske

Statsmænd og Diplomater. Gud give, skrev Selby i

Berlin i sin Dagbog den 20de November 1806, at Kron-

prinsen ikke maa komme i det sørgelige Tilfælde . at

skulle vælge imellem en Landkrig, der vil ødelægge og

tilsidst berøve ham hans skjønneste og bedste Land-

skaber, og en Søkrig, som vil medføre et Bombardement

af Hovedstaden, i hvilken hele Nationens Eigdomme.

Arsenalerne, Flaaden og Magasiner af enhver Art findes

samlede.

Fastlandsspærringsdekretet af 21de November lod

1) Det gjælder vistnok i Almindelighed om Napoleons Politik,

hvad han skrev i September 1809 til Talleyrand: ,.Yi have

ingen Interesse for Østersøen-'. Kun ved enkelte Lejlig-

heder som i 1801 os 1807 var det anderledes.
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dette usalige Enteii-Eller rykke den dansk-norske Rege-

ring tættere paa Livet end nogensinde. Vilde Napoleon

længe undlade at give Dekretet den fulde Udstrækning,

som dets første Paragrafer antydede? Vilde han, naar

'han lukkede Nordtysklands Havne for Englænderne,

taale, at Danmarks vedbleve at staa aabne? Selve de

Ord, med hvilke Desaugiers havde ledsaget Meddelelsen

af Dekretet, at nemlig den franske Kejser ikke tvivlede

om, at Danmark vilde samstemme med det og fra sin

Side virke til dets Fremme , indeholdt allerede en

Slags Opfordring hertil og lode ane, at en saadan snart

vilde blive stillet i bestemte Udtryk. Man var aldeles

klar paa, at England vilde opfatte en Lukning af de

danske og norske Havne som en Krigserklæring, og at

man da vilde komme i den største Fare. „Det er,"

skrev Christian Bernstorff til Dreyer, „øjensynligt, at vi

ere ødelagte, saasnart vi sættes i et fjendtligt Forhold

til England" ^). Man har aabenbart været overtydet om.

at Handelen vilde blive fuldstændig tilintetgjort . og at

det vilde være umuligt at bevare Forbindelsen med
Norge , naar man havde baade England og dets

Forbundsfæller. Sverige og Rusland imod sig. Baade

denne Opfattelse og Uviljen imod Napoleon gjorde

det naturligt for de dansk-norske Statsmænd at tænke

sig, at det, saafremt Krigen ikke kunde undgaas, vilde

blive Frankrig, hvis Fjende man blev. Allerede i Sep-

') Depesche paa Dansk til Paris af lode December 1806. Allerede

i Depescher af 27de Oktober og 25de November til Peters-

borg havde Bernstorff udtalt sig meget mørkt om Stillingen.

Naar han i den første af disse tilføjer: „noits ne succomberons

qu'aux maux que la plus grande circonspection et une fermeté

soutenue jtisqu'au bout ne ^^ourront plus suffire å conjtirer",

har Eftertiden ikke kunnet finde, at Regeringens Holdning i

1807 kom til at vidne om „la plus grande circonspection". I

Depeschen af 25de November omtaler han Stillingen som
.,aussi »lauvaise sotis le rapport niilitaire que politiquement

facheuse".
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tember 1806 lod Hertugen af Augustenborg under en

politisk Samtale den Ytring falde, at han ikke vilde

reparere saameget som en Sten ved sit Gods i Hol-

sten (!), da kun Grud vidste, hvem der vilde have Magten

paa det næste Sommer i). En anden af de danske

Statsministre udtalte i Slutningen af Xovember til Baron

Oxenstjerna: ,.Eders Land er det lykkeligst stillede af

alle. H-s-is Franskmændene vil naa Eder. maa de først

over vore Lig. Men jeg haaber, at vi. naar vi rømme
Halvøen, skulle være i Stand til at forsvare Øerne.

Selv om Sundet ved Middelfart er saa smalt, at det

kun giver os ringe Midler til at standse Franskmændene

ved Lille Belt. vil Store Belt sikkert kunne blive

Grænsen for deres Fremtrængen." Lignende Udtalelser

hørte Oxenstjerna af andre højtstaaende Mænd. Det
var hans Overbevisning, at hvis Bonaparte stillede For-

dringer, som Danmark ikke kunde opfylde uden at

komme i et fjendtligt Forhold til England og Rusland,

vilde Kronprinsen afvise dem . selv med Fare for at

faa Frankrig til Fjende. Han A-ilde da stræbe i det

mindste at forsvare Øerne imod Napoleon 2).

Til Trods for Dekretet om Fastlandsspærringen var

det ikke Napoleon, men hans Modstandere, som først

søgte at udøve et Tryk paa Danmark-Xorge. Baade

Sverige, Preussen, Rusland og England trængte ind paa

det. Gustav IV Adolf lod sin Gesandt i London. Re-

hausen. stærkt opfordre den engelske Regering til at

bearbejde Danmark-Xorge. Efter hvad Rehausen med-

delte den dansk-noi*ske Chargé d"afi'aires i London, I. G.

Rist, var Gustav TV rede til at lade 25.000 Mand forene

sig med de danske Tropper, og denne gav den engelske

^) Depesche fra den svenske Chargé d'affaires i Kjøbenhavn,

Baron Taube, af 28de September 1806.

2) Disse Træk omtales i Depescher fra Oxenstjerna af 30te og

6te Xovember 1806.
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Regering Tilsagn herom ^). Han ønskede en personlig

Sammenkomst med Kronprinsen, hvori han formodentlig

vilde føre Ordet for en saadan fælles Optræden, og til-

lige have nærmere Oplysninger om den dansk-norske

Politik, da han kun syntes ilde om, at Kronprinsen

havde tnikket de Heste Tropper bort fra Holsten.

Preussen tra^ngte samtidig baade selv paa i Kjøbenhavn

for at faa Regeringen her til at rette et Angreb paa

Franskmændene, og det vilde have Rusland til at støtte

sine Bestra^belser. Hoffet i Petersborg havde vel Syn

paa. at Danmark-Xorges Stilling var for vanskelig, til

at man burde udøve noget egentligt Tryk paa det; men
Udenrigsministeren. Budberg. forberedte dog Blome paa.

at, „hvis Lykken var retfærdig nok til at tilsikre de

russiske Vaaben Held, regnede hans Souveræn med fuld

Sikkerhed paa en nøje Overenskomst med Danmark til

Fordel for en Politik, som var rettet imod et Maal.

hvorfor Danmark maatte have endnu mere Interesse end

selve Rusland".

Den engelske Regering havde næppe faaet Underret-

ning om Ulykken ved Jena og Auerstiidt. førend den sendte

en stærk Opfordring baade til Sverige og Danmark-Norge

om at træde kraftig op til Fordel for Preussen. Men
den engelske Gesandt i Kjøbenhavn, Garlike. hk baade

af Joachim Bernstoi-ft' og af de Statsministre, han talte

med. til Svar. at Preussen var foreløbig knust, og at

Danmark kun vilde bringe Ulykker over sig selv. hvis

det traadte udfordrende op imod Frankrig. Den engelske

Indenrigsminister Lord Howick var for forstandig til at

undre sig over dette Svar . da han iudsaa , at , saaledes

som Forholdene havde udviklet sig efter Preussens dobbelte

^Nederlag, kunde Danmark ikke kaste sig ind i Krigen

uden at udsætte sig alene for Frankrigs Vrede. ,.Saa-

længe," skrev han 3dje December til Garlike, „Stillingen

^) Hans ard anf. St. X, 767: Depesche fra Lord Howick til

Garlike i Kjøbenhavn af 3dje December.
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er, som den er, kan det hverken ventes eller engang

ønskes, at Hoifet i Kjøbenliavn skulde træde direkte

fjendtlig op imod Frankrig" i). Men hans og hans

Kollegaers Stemninger imod den dansk-norske Rege-

ring svingede dog i det Hele mellem Lyst til at knytte

den til sig og Mistro imod den.

Wedel-Jarlsbergs indholdsløse Depescher havde i de

sidste Aar sjælden meddelt noget Træk af Betydning

om de engelske Ministres Opfattelse af Forholdene i

INorden. Men da han i Oktober 1806 afløstes af I. G.

Rist 2), der blev Chargé d'affaires, kom der ulige mere

Indhold i Depescherne. Denne Diplomat havde strax

Indtryk af, at den engelske Regering havde Mistillid til

Danmark-Norge, og anstrængte sig af al Magt for at

faa Oplysninger om , hvorledes det hang sammen der-

med. Det engelske Ministerium tog Kronprinsen det

ilde op , at det ikke mere maatte lade sine Postskibe

gaa til Husum og Tonningen. Da Efterretningen om
Hamburgs Besættelse af Franskmændene kom til London,

var det tillige med Rygter, der vare særdeles kompro-

mitterende for Regeringen i Kjøbenhavn. Det vakte

de engelske Ministres Vrede , at Kronprinsen trak de

fleste Tropper tilbage Ira Holsten, og de holdt det for

meget mistænkeligt, at Kronborgs saavel som Kjøben-

havns Fæstningsværker imod Søen bleve udbedrede.

Danmark-Norges Stilling var allerede bleven saa for-

tvivlet, at Regeringen næppe kunde flytte et Kompagni

Soldater eller lade nogle forfaldne Bastioner sætte i

Stand, uden at der ])lev gjort Ophævelser derover. Hvad
brød England sig om , at Danmarks Sikkerhed med
Nødvendighed krævede, at det ikke vedblev at udfordre

Napoleon ved at holde Tropperne samlede i Holsten?

Det ønskede netop, at det skulde fuldstændig bryde

O Hansard anf. St. S. 762, 621 og 766.

*) Steffens har i „Was ich erlebte" udtalt sig med stor

Varme om dennes Personlighed. Han var en født Holstener.
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med ham. Og hvorledes skukle det kunne se. at den

dansk-norske Regering havde god Grund til under en

stor europæisk Krig ikke at lade Kronborg og de

kjobenhavnske Søforter være i den skammelig forsømte

Tilstand, hvori de havde været i flere Aar? Det var

efter Englands Opfattelse Danmarks Pligt at være fuld-

stændig forsvarsløst imod et Angreb af det selv.

Naar ikke Sagen havde en alvorligere Side. kunde

man fristes til at kalde de engelske Klager over Fæst-

ningsarbejderne i Danmark latterlige. Disse fandt blot

Sted ved Kronborg og Tre Kroner. Kommandanten paa

Kronborg, Generalmajor Stricker. androg i December

1806 paa, at „Stenglaciet" nærved 6te Batteri maatte

blive udbedret, da det led meget ved høj Søgang, og

dette blev approberet af Kronprinsen. Ligeledes sam-

tykkede denne i Kommandantens Forslag om „at mon-

tere nogle Kanoner paa de nødvendigste Steder for at

afholde en Surjmse.''^ Men paa samme Tid som Eng-

lænderne vare opfyldte af Mistanke over disse Arbejders

Betydning, var Kronprinsen saa langt fra at tænke paa

san'lige Sikkerhedsforanstaltninger, at han afviste som
ufornødent General Strickers Forslag om at maatte lægge

ankrede Mastetræer, forsynede med Jærnspidser, langs

foran Stenglaciet for at forebygge, at Baade og Fartøjer

kunde lægge an ved samme ^). Af større Betydning vare

de Arbejder, man bestemte at foretage paa Tre Kroner,

som i Følge et Forslag af Defensions Kommissionen i

Kjøbenhavn skulde beklædes med en højst fornøden

,.Revétementsniur''. Dette Arbejde blev dog først paa-

begyndt i Slutningen af April 1807, hvorimod der i

December og Januar var blevet udfyldt nogle Huller

i Fortets Jordvolde. Der var hertil medgaaet — 4

Pramme Jord ^) ! I Sandhed et for den engelske Politik

foruroligende Arbejde! Man kan ikke undres over at

^) Skrivelse fra Kronprinsen af 16de December 1806 i Krigs-

miuisteriets Arkiv.
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se Joachim Bernstorff den 27cle Januar 1807 skrive til

Rist, at han selv ikke havde havt Anelse om disse Ar-

bejder, førend han saa den Opsigt, de vakte hos Di-

plomaterne.

Under disse Forhold lod Lord Howick Gesandten i

Kjøbenhavn. Garlike . kræve Oplysninger om Hær-
korpsets Opløsning^), om hvad der var den danske Poli-

tiks virkelige Øjemed, og om Danmark vilde hævde sin

Neutralitet. Han selv førte et meget stærkt Sprog

til Rist. Han truede ligefrem med. at. saafremt det

danske Hof lod sig forlede til at knytte Foi-pligtelser

med Frankrig, der vare rettede imod England, hvis det

f. Ex. enten overlod Frankrig en Del af sin Flaade eller

lukkede sine Havne for Englænderne, vilde den engelske

Regering ikke tage i Betænkning, ufortøvet at træffe

alle de Forholdsregler imod det. som Englands Tarv vilde

kræve paa et Tidspunkt, da det selv var truet med Under-

gang -). Men Howick lod det ved Siden deraf ikke

mangle paa Opfordringer til den dansk-norske Regering

om at slutte sig til KoaKtionen eller i det mindste for-

berede en saadau Tilslutning. Skjønt han indrømmede.

at Danmark gjorde Ret i at forholde sig neutralt, saa-

iænge Frankrig ikke ligefrem truede det . saa mente

han, at det ikke vilde vare længe, inden Xapoleon stil-

lede Krav til det. der ikke lode sig forene med Neutra-

^) Det synes ogsaa, som om en engelsk Diplomat Thornton har

bragt Sagen paa Bane i Kiel for Kronprinsen og Chr.

Bernstorff.

'^) Om denne Pression paa Danmark-Norge henvises til Depe-

scher fra Lord Howick til Crarlike af 3dje og 26do December

hos Han s ard anf. St. X, 766—67 og 774; Depescher fra

London af Ilte, 16de og 23de December 1806, 9de Januar

1807; Oxenstjernas Depesehe af 24de December 1806; Depesche

til London af 26de December og til Petersborg af 6te Januar

1807. I denne sidste Depesehe skriver Chr. Bernstorff:

„L'Angleterre et In Snede nous pressenf smis relache de 7ions

mettre dans des rapports xAus directs avec les 2>^i'issances

coalisées.'-
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litet. Han gav i Alniiiuleliglied stærke Tilsagn om, at

England, saafremt den danske Regering blev nødt til at

opgive sin Neutralitet . vilde yde den al mulig Hjælp.

Det vilde efter lians Mening under saadanne Forhold

vistnok være umuligt for Franskmændene at gjøre sig

til Herrer over de danske Øer. Men medens man
kunde være ubekymret for dem, raaatte man søge at

forsvare Holsten, og han erklærede, at Kongen af Sve-

rige var rede til at lade 25.000 Mand forene sig

med den danske Hær i dette Øjemed. Han haabede,

at ikke blot Holsten skulde være sikret derved, men at

det ogsaa skulde være til god Hjælp for Nordtysklands

Sikkerhed, naar en saadan forenet Hær stod i Ryggen

og Flanken paa de franske Armeer.

Den dansk-norske Regering var, som allerede an-

tydet, ingenlunde i Tvivl om , at den , naar den skulde

træffe sit Valg, vilde slutte sig til England og de andre

Koalitionsmagter. Men da den tillige vidste , at den,

ved at træffe sit Valg, under alle Omstændigheder vilde

drage umaadelige Ulykker over Danmark, vilde den op-

sætte det saalænge som muligt. Napoleon havde endnu

ikke krævet Fastlandsspærringen gjennemført af den.

Den lod altsaa, som om Desaugiers Ord Intet havde

indeholdt, der pegede i den Retning i), og søgte at af-

holde Frankrig fra at opstille nogen saadan Fordring,

^) Under en Forhandling med Oekonomi- og Komniercekolle-

giet om det franske Dekret hævdede det udenrigske Depar-

tement, at ingen offentlig- Kundgjørelse burde udstedes for

at advare de Handlende med Hensyn til Dekretets Bestem-

melser. Man vilde, sagde det, derved faa Udseende af at

anerkjende „disse i højeste Grad uretfærdige Sætninger."

(Skrivelse af 6te Januar 1807). Udenrigsdepartementet saa

naturligvis klart, hvor let den franske Regering kunde falde

paa at trække farlige Konsekvenser af et saadant Skridt. Det

holdt for, at man ikke kunde gaa videre end til „underhaan-

den at lade vedkommende Øvrigheder og Konsuler gjøre de

Søfarende opmærksomme paa de Dekretets Artikler, der kunne

true dem-'. Naar „Annu al Register" for 1807 S. 254—5.5
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idet den frembævede. hvor lidet det kunde stemme med
Frankrigs Fordel at rive Danmark - Norge ud af dets

Neutralitet. Naar der. sagde den. hlev givet England

Ret eller Paaskud til at handle fjendtlig imod Dan-

mark, vilde det ikke forsømme Lejligheden til at be-

mægtige sig dets Kolonier og opbringe alle dets Skibe.

„Danmarks Ødelæggelse vilde da bringe det et stort

Skridt nærmere til en udelt Besiddelse af al Søhandel

og til et udelukkende Monopol paa al Skibsfart ; Frank-

rig vilde selv tabe det eneste Flag, hvorunder det endnu

kunde drive nogen Handel" ^). Men den dansk-norske

Kegering kunde kun have lidet Haab om. at den i

Længden skulde være heldigere med disse Argumenter,

end den fordum havde været, da den gjorde aldeles lig-

nende Grunde gjældende for at faa Direktoriet til at

opgive sine Plagerier. Dengang havde Napoleon som

Første Konsul ved at ophæve de af Direktoriet indførte

Skibsfartsdekreter anerkjendt det Sande i Danmark-

Norges og andre neutrale Staters Forestillinger. Men
nu var han endnu mere forblindet af Overmod og liden-

skabeligt Had imod England, end selve Direktoriet

havde været.

Saalænge han imidlertid ikke drev Danmark-Norge

til det yderste , vilde det ikke drage Stormen fra hans

Side over sit Hoved ved at slutte sig til Koalitionen.

Det var naturligt, at Preussen i sin Ulykke og For-

mistænkeliggj ør den dansk-norske Regerings Tavshed om
dette Dekret som et Vidnesbyrd om, at den handlede efter

fransk Tilskyndelse, viser denne Opfattelse sig altsaa fuld-

stændig falsk, ligesom det er urigtigt, naar det sammesteds

hedder, at Regeringen skjulte Dekretets Udstedelse for de

Handlende. Der er, som man ser, underhaanden blevet givet

dem Meddelelse derom.

^) Depesclie paa Dansk til Dreyer af 1.5de December 1806. Idet

Chr. Bernstorff fremstiller disse Træk som Vidnesbyrd om
det T^rimelige i det franske Dekret, tilføjer han, at der vilde

blive svaret Frankrig i Overensstemmelse hermed.
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tvivlelse greb eialog efter et Halnistraa for at holde

sig oppe, og tænkte sig, at det kunde vinde en Lettelse,

naar der skete en Bevægelse fra Danmark - Norges

Side imod Franskmændene i Nordtyskland, samtidig med
at Russerne i Øst gave Napoleons Hovedstyrke nok at

gjøre. Men denne Tanke var lidet indbydende for den

dansk-norske Regering. Den vidste, at Gustav TV Adolf,

der selv havde Kampe at bestaa imod Franskmændene

i Svensk-Pommern, ikke vilde kunne yde hurtig eller

kraftig Hi\ælp. om han end nok saa meget lovede 25,000

^[and. Englænderne havde under samtlige Koalitions-

krige vist sig lidet ivrige for at hjælpe deres Forbunds-

fæller med andet end Penge. Den Sigtelse, Napoleon

stedse fremførte imod dem, at de lode deres Forbundne

betale Gildet, medens de benyttede Lejligheden til at

erobre Franskmændenes og Spaniernes Kolonier, var

ikke uden Berettigelse. Man var desuden midt i Vin-

terens Hjan-te. og Maaneder maatte gaa hen, inden

Englænderne kunde sende Hjælp ^). Men selv om man
snart tik en saadan Hjælpehær, var der kun liden Sand-

synlighed for, at det vilde være muligt at forsvare den

jydske Halvø mod de Troppemasser, som Napoleon

kunde trække sammen i disse Egne fra sine Reserver.

I det mindste vilde han have kunnet hindre en Diversion

fra denne Kant imod Tyskland saalænge, indtil han

havde faaet Bugt med Rusland. Han havde da kunnet

lade sin Hævn falde frygtelig over baade Halvøen og

Fyen. Neapels Skæbne i Begyndelsen af 1806 maatte

staa som et afskrækkende Exempel paa, hvor lidt en

Alliance med England og Rusland kunde sikre en

mindre Fastlandsstat imod Napoleons Vrede. I Tillid

') Mænd, der stode det daværende engelske Ministerium nær
eller vare Medlemmer af det, gjorde ogsaa senere gjældende,

at det efter Slaget ved Auerstådt havde været umuligt paa

Grund af Aarstiden at sende Tropper fra England til Fast-

landet. (Hans ard anf. St. IX, 1047 og 1038).
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til disse tvende Magter havde Neapel ved Begyndelsen

af den tredje Koalitionskrig brudt Neutraliteten lige-

overfor Frankrig. Russiske og engelske Tropper vare

blevne landsatte i Syditalien; men da Napoleon havde

udtalt Afsættelsesdommen over Dronning Maria Carolina

og hendes Ægtefælle, og da Masséna marscherede imod

Neapel for at udføre Afsættelsesdommen, skyndte Rus-

serne og Englænderne sig bort uden at løsne et Skud

til Forsvar for det Dynasti, som deres Tilsagn om Hjælp

havde bragt til at træde op imod Napoleon. Senere i

1806 kæmpede et Korjis Englændere, der landede i

Calabrien og her bragte en Opstand til Live. en Tid

heldig mod mindre Afdelinger Franskmænd; men da

Masséna selv marscherede imod dem. maatte de ind-

skibe sig. og det gik nu ud over den ulykkelige Befolk-

ning, der havde vovet at følge den engelske Opfordring.

Kun saalangt Englands Flaade kunde danne et Værn,

havde dets Hjælp hidtil vist sig at have Betydning.

Det maatte, naar man havde slige Kjendsgjerniuger for

Øje 1). synes Daarskab, at lade det komme til et Freds-

brud med Frankrig, førend det viste sig umuligt at ved-

hgeholde Neutraliteten. End ikke Lord Howicks For-

slag om at opstille en forenet dansk-svensk Hær til

Værn for Holsten kunde Regeringen indlade sig

paa. For ikke at tale om , at Gustav IV umulig

kunde sende en stønne svensk Hær, saa vilde en saa-

dan Forening have været det samme som en Krigs-

erklæring imod Frankrig ; thi Sverige var allerede i

Krig med denne Magt. Lord Howick maatte selv ind-

rømme det Berettigede i denne Indvending 2).

^) For at dette ikke skal misforstaas, tilføjer jeg. at jeg ikke

kan bevise, at disse Forhold have skræmmet Regeringen:

men det er en Selvfølge, at de maatte have en saadan

Virkning.

2) Depesche fra Howick til Garlike af 9de Januar 1807 hos

Han s ard anf. St. X, 778.
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Naturligvis havde de Slagter, der trængte ind paa

Danmark-Norge for at faa dot ind med i Krigen mod
Napoleon, kun Tanke om den Nytte, de selv kunde

have deraf. Ikke uden Grund skrev Chr. Bernstorff

(den 6te Januar 1807) i den Anledning til Blorae i

Petersborg: „Naar man i et Øjeblik som det nuværende

vil formaa os til at begynde Krig med Frankrig, er

det det samme som at sige : Saafremt vi blot kunne

vinde en Støtte til, den være nok saa fjærn og nok saa

ubetydelig, bryde vi os kun lidt om, at Danmark vover

sin Tilværelse.'' I Samklang hermed afviste den dansk-

norske Regering Forbundsforslagene, og Kronprins Fre-

derik nægtede at ville komme sammen med den svenske

Konge, et Møde, der paa det stærkeste vilde have vakt

Napoleons Mistanke.

Den engelske Regering attraaede paa denne Tid

ligesaa ivrig som Frankrig ved andre Lejligheder at faa

en Tilnærmelse i Stand imellem de skandinaviske Riger.

Lord Howick mente , at det nu mere end nogensinde

var et Tidspunkt, da Hofferne i Kjøbenhavn og Stock-

holm burde glemme den gamle gj ensidige Skinsyge. Intet

var sandere. Det var i 1807 endnu langt nødvendigere

end i 1794. at de støttede hinanden. Lord Howick
havde derfor god Grund til at foreslaa den dansk-norske

Regering, at den. om den end ikke kunde lade en svensk

Hær forene sig med dens egne Tropper, saa dog skulde

træffe foreløbige Aftaler med Sverige om et fælles For-

svar, naar Napoleons Politik gjorde det nødvendigt for

Danmark at ønske svensk Hjælp ^). Men slige Forhandlinger

ere ikke blevne indledede, hvad enten man nu skal søge

Grunden i en berettiget Mistro hos den dansk-norske

Regering imod den uberegnelige, af Had imod Napoleon

forblændede Gustav IV, eller i smaalig Uvilje imod

') Depesche fra Howick til Garlike af 9de og 22de Januar 1807

hos Han s ard anf. St. X, 778 og 780.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. H
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Sverige, eller, hvad der er rimeligst, i en Forening af

begge Dele i).

Regeringen handlede imidlertid denne Gang med større

Omsigt, end da den et halvt Aar tidligere havde afvist det

engelske Forslag om Forbund. Den tonede bestemt

Flag om den Politik, den vilde følge, hvis Frankrig

krævede, at den skulde lukke sine Havne for Englæn-

derne, eller paa anden Maade vilde tvinge Danmark til at

bryde sin Neutralitet. Samtidig med, at den nægtede at

indlade sig paa „en Overenskomst, der, saa længe vi ikke

vare Hgefrem truede, syntes forhastet og farlig" ^). under-

rettede den England om, at ,.hvis Frankrig skred til at

bnige Vold mod os og til at ville paatvinge os en Lov.

der stred imod vor Uafhængighed, vilde vi ved et saa-

dant Skridt, uden at nogen foregaaende Overenskomst

behøvedes, blive Englands naturlige Forbundsfælle, og

at vi fra dette Øjeblik ikke vilde ønske noget hellere

end at knytte vore Forholdsregler saa nøje som muligt

til dets egne'' ^). Den føjede hertil Forestillinger om.

^) Danske Statsmænd udtalte imidlertid til den engelske Ge-

sandt i Kjøbenhavn, at det vilde være rigtigt at stille sig i et

nærmere Forhold til Sverige. Se Hansard anf. St. S. 776.

*) Dette er ligefrem blevet udtalt til de fremmede Diplomater.

Han s ard anf. St. X, 764.

') „Nous avons fait obseri^er qtie si la France s'avisait de nous

faire violence ou de vouloir nous faire subir une loi incompa-

tible avec notre indépendance, nous deviendrions par le fait

meme et satis aucun concert préalable les alliés naturels de

VAngleterre et que de ce moment nous ne deyuanderions pas

mieux que de lier nos mesiires aussi étroitement que po sible

avec les siennes". (Depesche fra Joachim Bernstorff til Rist

i London af 26de December 1806). Det er vistnok denne

Udtalelse, hvortil Garlike sigter, naar han i sin Depesche af

20de December ytrer, at J. Bernstorff havde forsikret ham
„thot if Holstein u-ere attacked. the concert between Denmark
and Sivedeti, Great Britain and Russifl, would be de facto

established , and that this country votdd be most icilUng to
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hvorledes dens farlige Stilling gjorde det umuligt for

den at gaa videre, og udtalte sit Haab om. at England

vilde vise Danmark de Hensyn, „som vi have behov,

hvis vi ikke skulle blive Ofre for dets Strid.*' Om denne

Erklæring end ikke var et traktatmæssigt Tilsagn, var

den dog saa tydelig , som England kunde ønske det.

De dansk-norske Statsmænds Udtalelser til den engelske

Gesandt i Kjøbenhavn, Garlike, stode i disse Maaneder,

fra November 1806 indtil Januar 1807, alle i fuld Sam-
klang hermed. Det var. ytrede Joachim Bernstorff til

ham. Regeringens Agt, hvis Franskmændene gjorde sig

til Herrer over Halvøen, da strax at iniste Flaaden for

at forsvare Sjælland og de tilstødende Øer. Man udtalte

ligefrem til GarUke, at en Krig med England vilde øde-

lægge Danmark for mange Aar. men at man haabede

med Storbrittauiens, Ruslands og maaske Sveriges Hjælp

at kunne forsvare Øerne mod Frankrig. De Tilbud

om Hjælp, som England gav, „stiafremt Danmark skulde

blive nødt til en Krig med Frankrig for at forsvare sin

egen Uafhængighed', bleve besvarede med varme Tak-

sigelser 1). Den dansk-norske Regering kunde haabe.

at den uden at binde sig ved en Traktat, der let kunde

add every resoiirce of the monarchy to the assistance the allies

could furnish."' (Han s ard anf. 8t. X, 776.)

*) Garlikes Depescher af 24de Xovember og 20de December
1806. (Hans ard anf. St. X, 769 og 776). Om den dansk-

norske Regerings Svar paa det engelske Tilbud om Hjælp
skriver Garlike: I have the pleasure of inform iny your lord-

ship, that the assurances of this constant disposition on the

part of his majesty have been received tvith every expression

that can interpret the fullest sense of the obliyations and thank-

fulness of the Danish government. Med Garlikes Udtalelser

kan jævnføres Oxenstjernas Depesche af 4de Januar 1807,

der viser, at denne svenske Diplomat jævnlig talte med Gar-

like om Danmark-Norges Politik og at de begge vare over-

tydede om, at saafremt det opgav sin Neutralitet, vilde det

blive Frankrig, der fik det til Fjende.

11*
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bruges til at kompromittere den i)
, dog liavde talt saa

klart, at den ikke udsatte sig for Fjendtligheder fra den

Side.

Garlike havde i det Hele givet sin Regering et tro

Billede af den dansk-noiske Politik. Han holdt ikke af

Stemningen i forskjellige indflydelsesrige Kredse i Kjø-

henhavn og frygtede for, at der fra dem kunde udgaa

Forsøg paa at lamme antifranske Skridt af Regeringen.

Ogsaa synes han at have ønsket, at denne vilde opgive

sin Passivitet og træffe flere Forholdsregler til at kunne

sikre sig mod Franskmændene, saafremt disse krænkede

dens Neutralitet. Men han nærede ikke den fjæmeste

Tvivl om, at Kronprinsen og Ministrene vilde holde fast

ved Yenskabet med England og Rusland og byde Napo-

leon Trods, naar han vilde tvinge Danmark til at slutte

sig til ham. Han satte sin Lid til, at Kronprinsens

Fasthed og Folkeyndest skulde faa Bugt med de mod-

satte Stemninger, som Adskillige kunde have. Ligesom

hans personlige Holdning imod Regeringen i Kjøben-

havn bar Præg af ridderlig Finhed og Velvilje, saaledes

kund^ Lord Howick senere med Føje udtale i Parla-

mentet, at Garlike havde vist Kronprinsen af Danmark
fuld Retfærdighed og stedse fremstillet ham som den.

der vilde med Kraft modsætte sig ethvert Forsøg paa

') I sin Depesche af 6te Januar til Blome skriver Chr. Bern-

storff i Anledning heraf: „Ce ne serait certes pas sans fonde-

ment que nous craindrions nous compromettre en contractant

avec les ennemis de la France des engagemens, sur le sécret

desqtiels nous aurions d'autant moitis å compter, que dans ce

moment mime ou Von veut captiver notre confiance on nhise

gnieres de la délicatesse et des ménagemens que notre position

exige." Vi have tidligere berørt, at man i hine Tider var

meget samvittighedsløs med at offentliggjøre diplomatiske Hem-
meligheder, naar man troede at kunne have nogen Gavn

deraf. Enhver Regering vidste f. Ex. dengang godt, at Lord

Yarmouths Meddelelse til den preussiske Gesandt i Paris

om, at Frankrig havde tilbudt England Hannover, havde givet.

Anledning til Krigen imellem Preussen og Frankrig.
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Tvang*). Garlike udvirkede aabenbart, at Lord Ho-
wick selv lærte bedre at forstaa den dansk-norske Re-

gerings Holdning.

II.

Danmark-Norges Forhold til Koalitionsmagterne, særlig til Eng-
land, i Aaret 1807 indtil Freden i Tilsit.

Naar man tænker paa de Erklæringer, den dansk-

norske Regering havde givet England, og paa. at dens

Stemninger vare langt gunstigere imod Koalitionsmag-

terne end imod Frankrig, skulde man vente, at det vilde

blive Napoleon, ikke England, der først kom til at

volde den Bryderier. Men det modsatte blev Tilfældet.

Napoleon var optaget af sin Krig Øster paa imod

Rusland og Preussen. Han havde paabudt Fastlands-

spærringen, saavidt han kunde gjøre det uden at udsætte

sig for noget Afslag. Ligeoverfor Danmark var han

bleven staaende ved at antyde et Ønske i saa Hen-

seende 2). En bestemt Fordring vilde han aabenbart

først stille, naar han havde frie Hænder paa andre

Kanter. Da han havde klaret de værste Vanskeligheder

ved Vinterfelttoget 1806—1807 imod Russerne, begyndte

han at tænke igjen paa Danmark-Norge. Han udtalte

i et Brev til Talleyrand af 29de Marts sit Misnøje over

i tre Maaneder ikke at have hørt noget nyt fra Dan-

mark, skjønt Gesandtskabet i Kjøbenha^Ti burde sende

en Kurér hver Uge. og han lod give en bestemt Befa-

1) Hans ard anf. St. X, 378. Om Garlikes Opfattelse af Dan-

mark-Norges Politik henvises til Depescher fra ham i Tiden

fra Ilte November til 28de December 1806, der ere trykte

hos Hans ard anf. St. X, 760—779.

») Se Side 141.
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ling til dette Gesandtskalj om at skrive daglig. Tillige

vilde han have nogle Agenter i de holstenske Havne.

Men denne næsten uhyggelige Interesse for den dansk-

norske Stat stod endnu ikke i Forbindelse med noget

Tryk fra hans Side paa vort Fædreland^).

England derimod var mere utaalmodigt og aabnede

snart sine Plageriers Række. Den Krig, det førte mod
Napoleon, var ligesaa fuldt i de ledende engelske Stats-

mænds som i den franske Kejsers Øjne en Krig paa

Liv og Død. Efter at Fox var død den 13de Septem-

ber 1806, havde det lidenskabelige Had imod Napoleon

fuldstændig faaet Magten over det engelske Ministerium.

Naar den franske Kejser ængstede Europa ved sine

forfærdelige Trusler om ikke at ville opgive sine Fast-

landserobringer, inden England gav tabt, svarede den

engelske Udenrigsminister, Lord Howick heipaa, med i

de første Dage af 1807 at udtale i det engelske Parla-

ment, at Englands Ære og Tarv gjorde det nødvendigt

for det at fortsætte Krigen saa længe, indtil denne Na-
poleons Beslutning var taget tilbage eller gjort umulig.

Samtidig hermed gjengjældte England Fastlandsspær-

ringsdekretet af 21de November ved en saakaldet „Order

in coanril'' (Grehejmeraadsbefaling) af 7de Januar 1807.

I Følge denne „forbydes de neutrale Handelsskibe al

Handel fra franske Havne til andre franske eller med
Frankrig allierede Havne, eller til saadanne Havne,

^) Annual Register for 1807 S. 254 ff. meddeler i en fra of-

ficiel engelsk Kilde udgaaet Fremstilling af Forholdet imel-

lem Danmark-Norge og Frankrig, at Napoleon i sit Hoved-
kvarter i Posen havde udtalt sig til nogle Udsendinge fra

Hansestæderne om Kronprins Frederiks Holdning med Hen-
syn til Fastlandsspærringsdekretet, idet han udbrød: „Den
lille Prins skal tage sig i Agt." — Der er intet Utroligt heri

:

men den hele Fremstilling er i høj Grad farvet, saa at man
ikke kan stole meget paa , hvad den indeholder af sligt.

Oxenstjernas Depesche af 8de Januar viser, at Tuirlike med-
delte .Joachim Bernstorff Napoleons Udtalelse.
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hvortil engelske Skibe ikke have Adgang." Hermed var

al Søhandel imellem de vidtstrakte Lande, der havde

bøjet sig for Napoleons Magt. umuliggjort, og England

havde føjet et frygteligt Tillæg til de talrige Blokader,

hvormed det hjemsøgte nu en, nu en anden Del af

Frankrigs og dets Forbundsfællers Havne. Et saa ener-

gisk Skridt var et klart Vidnesbyrd om, at hvor ringe

Iver England end udviste for at hjælpe sine faretruede

Forbundsfæller, agtede det at føre Kampen paa Havet

til det yderste. Det svarede godt til den Kraft, det

havde lagt for Dagen i den nærmest foregaaende Tid.

hvor det kunde vinde umiddelbare Fordele for sig selv,

idet det nemlig havde frataget Hollænderne Caplandet

(Januar 1806) og gjort et Tog mod Buenos Ayres (Juli

1806). Den sidste Koloni blev dog tabt strax igjen. ef-

ter at den var bleven erobret.

Hvis man skulde tro de engelske og franske Stats-

mænd, havde Danmark-Norge kun Grund til at føle

(irlæde ved de Slag. som de tvende Stormagter rettede

imod hinanden. Napoleon havde ladet udtale sin For-

ventning om, at den dansk-norske Regering vilde bifalde

hans Fastlandsspærring , da den tilsigtede at knække

Englændernes Overhen-edønime paa Havet. Lord Ho-

wick ytrede til Rist i Anledning af den engelske Be-

faling, „at efter hans Overbevisning vilde Danmark have

overordentlige Fordele af denne, da det vilde blive en

Oplagsplads i det Store for alle de Handelsvarer, der

ikke mere kunde føres umiddelbart fra en Ijendtlig

Havn til en anden" ^). Den Del af den engelske Parla-

mentsopposition . der vilde gaa endnu videre end Rege-

ringen i krigersk Iver og hensynsløs Kamp for Englands

særlige Interesser, sigtede ogsaa Ministeriet for Partisk-

hed imod de Neutrale, hvem mange nu ligesom i 1800

og ved andre Lejligheder opfattede som hemmelige

') Depesche fra London af 10de Februar 1807.
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Fjender. De mente, at dette Skridt af Ministeriet var

altfor svagt ^).

Regeringen i Kjøbenhavn fandt derimod , at den

engelske Mrder in eouncil" var yderst fordærvelig for

Danmarks og Norges Handel. Endog i paafaldende

stærke Udtrjk skrev Joachim Bernstorff derom i en

af Kongen approberet Depesche til Rist af 7de Februar

1807: „Aldrig er en Stat af en anden Magt. til hvem
den har troet at staa i et venskabeligt Forhold, bleven

krænket i sin vigtigste Interesse paa en saa følelig, saa

uretfærdig og saa traktatstridig Maade. som vi ere

blevne det ved denne Forholdsregel, hvori vi maa se en

imod os selv direkte og paa en vis Maade udelukkende

rettet Forholdsregel." Det var et Skridt, paastod han

med Føje, der stod i bestemt Strid med Petersborger-

traktaten af 17de Juni 1801. som skulde være Rette-

snoren for Englands Færd imod de dansk-norske Han-

delsskibe 2). Thi denne Traktat indeholdt den udtrykke-

lige Bestemmelse, „at de neutrale Skibe skulde have

Ret til at sejle til de krigførende Nationers Havne

og langs deres Kyster". Regeringen mente, at da Dan-

mark-Norges Flag for Øjeblikket var det eneste neutrale

i Europa, var det aabenbart det, Englænderne vilde til

Livs; Dekretet vilde med ét Slag standse hele den

dansk-norske Handel i Middelhavet, og det var ulige

mere ødelæggende for denne, end det franske Fastlands-

spærringsdekret havde været det. Medens dette, saa-

ledes som det hidtil var blevet gjennemført, ikke forhin-

drede Danmark-Norge fra at drive sin Handel med Eng-

land, og ikke stod i Forbindelse med Opbringelser i

rum Sø. blev man langt mere umiddelbart rammet af

Englændernes Forbud. For at godtgjøre dette fremhæ-

vede Rist for Lord Howick. at Norge plejede at udføre

en stor Del af sine Produkter til de nordlige franske

^) Depescher fra London af 6te Februar og 3dje Marts 1807.

2) Se 1ste Del 432 og 440.
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Og spanske Havne, hvorfra de norske Skibe sejlede til

sydligere Stæder i de samme Lande for der at faa Re-

tourladninger. Dette blev nu umuliggjort »).

Miuaske var det uretfærdigt, naar den dansk-norske

Kegering sigtede England for at have villet odelægge

dens Undersaatters Handel. Men den vante iSIistro til

det engelske Handelsdespoti skærpedes, idet Regerin-

gen nødvendigvis kom til at so hint despotiske For-

bud i Belysning af de ubillige Klager, som England

havde fremført over Troppekorpsets Formindskelse i

Holsten, over Fæstningsarbejderne paa Kronborg og i

Kjøbenhavn o. s. v. Den væi-ste Side ved den engelske

..Order hi conncn" var imidlertid, at den let kunde

bringe Kapoleon til at gaa endnu videre, end han alle-

rede var gaaet. „Vi opkaste." skriver Joachim Bern-

storff til Rist. ,.med Skræk det Spørgsmaal. hvornaar

Virkningerne ville ophøre af denne skrækkelige Kamp.

i hvilken begge Parter træde alle Rettigheder og Grund-

sætninger under Fødder, og vise sig lige ivrige efter at

holde sig skadesløse paa de Neutrale for det Onde.

som de ikke formaa at tilføje hinanden" 2). Hvor let

kunde Napoleon ikke af dette Englands Skridt tage

Anledning til at kræve Fastlandsspærringen overholdt

af Danmark - Norge ? I saa Fald var det ude med
Neutraliteten,

Da Napoleon i 1812 gjorde sit Felttog i Rusland,

krævede Danmarks Interesser, at han sejrede. Det var

Betingelsen for. at det ikke skulde blive skilt fra Norge.

Under det franske Felttog imod Russerne i 1807 maatte

det ligesaa fuldt stemme med Danmark-Norges Tarv. at

Napoleon blev slaaet. Kun naar han led alvorlige

Nederlag eller i det mindste saa en uoverstigelig

') Jvfr. herom foruden den citerede Depesche fra Joachim

Bernstorff af 7de Februar tillige dennes Depesche til Rist af

27de Januar og Depesche fra London af 10de Februar 1807.

*) Depesche af •27de Januar, der er approberet af Kongen.
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Skranke for sin Erobringsbane. kunde lian blive nødt til

at opgive Tanken om at gjennemføre Fastiandsspærrin-

gen. Danmarks Fremtid afhang heraf. At England

skulde falde til Føje for Napoleon, fordi Russerne lede

Nederlag, var ikke til at vente.

Danmarks egen Fare maatte altsaa forøge den Uro

og Spænding, hvormed Regeringen fulgte Krigen. Det

var ikke tomme Fraser, naar Christian Bernstorff i Ok-

tober 1806 skrev til Blome i Petersborg: ,.Gud give, at

Kejser Alexander maatte vinde Æren for at tilintetgjøre

Franskmændenes Ry som uovervindelige, for at hævne

Europa og frelse det for de Lænker, der beredes det."

Selve Krigens Gang var vel skikket til at nære Spæn-

dingen. Sjælden have i nogen Krig de kæmpende Par-

ters Beretninger i den Grad staaet i Strid med hin-

anden som ved den russisk-franske i Vinteren 1806—

7

og i Foraaret 1807. Christian Bernstorft' kunde med
Grund i en Skrivelse til Blome (25de Marts 1807) klage

over. at Krigsbegivenhederaes Gang var en uigjennem-

trængelig Gaade. De napoleonske Bullettiner . hvis

UpaaHdelighed er l)ekjendt. indeholdt ikke andet end

den ene Sejrsberetning efter den anden. I selve Frank-

rig havde man allerede tabt Troen paa dem. og mange

læste dem. i Følge Dreyers Vidnesbyrd, med formelig

Væmmelse. I endnu højere Grad havde man udenfor

Frankrig dyb Mistilhd til dem. Oven i Kjøbet løde

alle Efterretninger fra Rusland paa, at dettes Hære
havde glimrende Fremgang. Enhver, der nu gjennem-

gaar den hele Række af russiske Rapporter, saaledes

som de foreUgge i den officielle Petersburger Zeitung, maa
forbavses over den Dristighed, hvormed Kjendsgjernin-

gerne ere fordrejede i dem. De fremstille alle Kampe, lige

fra den mindste Forpostfæstning til de store Slag, som

lutter Sejre, og Franskmændene blive endog ved Pultusk

og Eylau „totalt" slaaede. Man skulde, naar man læser

sligt, tro, at Russerne maatte have Udsigt til at trænge

frem til Paris, indtil alle disse Sejrsberetninger, der kun
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afbrydes ai' Meddelelsen om Danzigs Kapitulation, endo

med, at Kejseren maa tilstaa, at hans Hær har tabt

Slaget ved Friedland, og at han maa slutte Fred lige

ved Ruslauds egen Grrænse. Men denne Usandfandighed,

der fuldt kan maale sig med Napoleons, var i Først-

ningen ikke saa kjendt som den franske. Det var der-

for ikke forunderligt . om det en Tid kunde synes

muligt, at Napoleons Lykke vilde svigte ham. Efter-

haanden blev det klart, at Resultaterne kun lidet svarede

til Russernes Sejrsberetninger; men ligesom det er en

Kjendsg^jerning, at Slagene ved Pultusk og Eylau vare

uafgjørende, saaledes maatte hele Europa have Indtryk-

ket af. at Napoleon havde en sværere Kamp at bestaa end

nogensinde tidligere. Det Heltemod, hvormed Russerne

kæmpede, var Franskmændene en lidet behagelig Over-

raskelse, og de preussiske Afdelinger, der vare levnede

af Frederik Vilhelms tidligere store Hær, kappedes paa

en hæderlig Maade med Russerne. Klimaets Haardhed,

Vejenes Slethed og de store Afstande lagde Napoleon

kolossale Vanskeligheder i Vejen; og om han end viste

sin vante Genialitet i at sejre over alle Hindringer,

kunde Fremgangen kun være langsom. Han gjorde

mangen Erfaring, som burde have afholdt ham fra det

ulykkelige Tog til Rusland 1812. Stemningen i Paris var

kjendelig saare trykket, og det fattedes ikke paa mer

eller mindre lydelige Klager over, at Landets Kraft gik

til Spilde paa fjærne, unyttige Tog blot for at tilfreds-

stille Kejserens umættelige Ærgjerrighed ^).

Da Krigen syntes at skulle trække i Langdrag under

blodige, men lidet afgjørende Slag, var det naturligt, at

Napoleons Modstandere holdt Haabet oppe om at kunne

faa Bugt med ham . naar nve Forbundsfæller kom til

') Dette, der ogsaa andenstedsfra er bekjendt og f. Ex. berøres

al Thiers, fremhæves stærkt i flere af Dreyers Depesoher,

saaledes i Apostille til Depescherne af 19de .Januar, 7de og
27dft Februar og 13de Marts.
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Og angreb e ham i Flanken. Navnlig Østerrig blev

Maalet for indtrængende Opfordringer i den Retning.

Under de tidligere Koalitionskrige havde Danmark-

Norges Stilling frembudt et Sidestykke til Preussens.

Denne Gang var det kommet i en lignende Stilling som
Østerrig. Ogsaa dets Medvirkning havde Værd i Koa-

litionsmagternes Øjne, og trods dets Afslag i Vinteren

1806—1807, haabede man endnu paa at kunne faa det

med sig.

Samtidig med at den store Krig var gaaet sin

Gang ved Weichsel og i Polen, havde mindre Kampe
fundet Sted imellem franske Hærafdelinger under Mor-

tier og Svenskerne i Pommern. Der blev efter nogen

Tids skiftende Lykke den 18de April 1807 sluttet en

Stilstand i Schlaktow, hvorefter Franskmændene lovede

at lade Svensk-Pommern i Ro, medens Svenskerne for-

pligtede sig til ikke at overskride dette Lands Grænse

og til ikke at lade fjendtlige Tropper lande her. Denne
Stilstand sluttedes med 10 Dages Opsigelse, hvilken Tid

snart efter forlængedes til en Maaned. Men det var

ikke Gustav IV Adolfs Tanke at blive staaende herved.

Han ønskede, naar Lejligheden blev gunstig, navnlig

naar han fik Hjælp af Preussen og England, at træde

op igjen imod Frankrig. Tanken om et Angreb Nord

fra i de franske Hæres venstre Flanke, samtidig med at

Østerrigerne skulde angribe Napoleon Syd fra, var der-

for dobbelt levende hos Koalitionsmagterne.

Disse Planer træde tydelig frem ved et nærmere

Forbund, der den 26de April 1807 blev sluttet mellem

Rusland og Preussen i Bartenstein, hvor ogsaa svenske

og engelske Ombud vare tilstede. Uden her at kunne

gaa ind paa de Tanker, man udtalte om, hvad Frank-

rig skulde tvinges til. ville vi nævne, at man ikke blot

nærmere fremhævede, hvilke Skridt man haabede fra

Østerrigs Side. og hvad England skulde foretage, men
at man ogsaa regnede paa. at Danmark saavel som
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Sverige skulde tiltræde Forbundet. Sverige havde alle-

rede den 20de April samme Sted sluttet et Forbund

med Preussen, hvorefter de tvende Stater med fælles

Kræfter vilde forsøge at befri det preussiske Pommern
fra Franskmændene. I Juni ankom et lille preussisk

Korps under Bliicher til Riigen, og den 17de i samme
Maaned lovede England at sende 10,000 Mand til denne

0, for at deltage i de fælles Operationer herfra ^).

Den dansk-norske Regerings Stilling maatte under

disse Forhold blive meget vanskelig. Paa den ene Side

var den klemt inde mellem den franske Fastlandsspær-

ring, der hang den over Hovedet, og den engelske

.,Order in coimcil" af 7de Januar, der allerede var i

fuld Virksomhed. Paa den anden Side fortsattes Tryk-

ket mod den for at faa den til at tiltræde Koalitionen.

Dette Tryk fandt ingenlunde Sted i blot venskabelige

Former, men var ledsaget af de tydeligste Vidnesbyrd

om Mistro og Uvilje over de forskjellige Skridt. Dan-

mark-Norge havde gjort for at undgaa et Brud med
Napoleon.

Overfor England forbitredes Forholdet ved Skibs-

fartssagen. Rist havde den 9de Marts i en længere

Note krævet den tidt omtalte „Order in counciV taget

tilbage. Han havde udtalt, at den rettede et Slag imod

Danmarks helhgste Rettigheder og de Traktater, som
knyttede det og Storbrittanien sammen ; det var væsenlig

dets Undersaatter, som vilde komme til at lide under

Virkningerne af Forbudet, thi Hundi-eder af Skibe,

Tusinder af Søfolk og Haandværkere vare sysselsatte

med den Kysthandel, som nu blev forbudt. Rist frem-

hævede sin Regerings tidligere omtalte Opfattelse af,

at den engelske „Befaling" var langt mere ødelæggende

for Danmark og Norge, end det franske Fastlandsspærrings-

dekret hidtil havde været, men at der dog var blevet

') Jvfr. om disse Forhold Hausser anf. St. III, 120—122 og-

Schinkel-Bergman IV, 225—226.
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indgivet stærke Forestillinger til den franske Regering

imod dette Dekret, som i Principet stred imod Dan-

marks Rettiglieder. Den danske Regering, sagde han,

maatte frygte for, at Frankrig i den engelske Mrder in

conncil" sknlde tinde en ny Grund eller i det mindste

et Paaskud til om muligt at forøge sin vante Voldsom-

hed og fuldstændig ødelægge de Nationer, der hidtil

havde bevaret Fredens Velsignelser. Han maatte af

disse forskjellige Grunde udtale. ,,at han var bemyndiget

til paa det bestemteste at erklære, at det danske Hof
paa ingen Maade kunde anerkjende de af Hans brittiske

Majestæt i dette Aktstykke udtalte Anskuelser, og ej

heller samtykke i. at dets Handelsskibe bleve behand-

lede overensstemmende med disse ; han maatte derfor

formelig protestere imod de udtalte Principer og deres

Følger." Herpaa svarede Lord Howick (17de Marts)

meget skarpt, idet han fremhævede de vante Klager

over. at den dansk-norske Regering rolig fandt sig i den

franske Fastlandsspærring og paa flere Maader viste, at

den tog Hensyn til Frankrig, medens den stillede ubil-

lige Fordringer til England. Han gjentog Paastanden

om, at den engelske ,,Or(ler nt rounciV nærmest vilde

bhve til Gavn for Danmark. Endelig udtalte han. at

denne Befaling ikke vilde blive kaldt tilbage, førend

Frankrig højtidehg hævede Dekretet om Fastlands-

spærringen, og han ytrede truende: ..Skulde det ulykke-

ligvis vise sig. at Danmarks Neutralitet bestaar i blotte

Forsikringer og ikkun lægger sig for Dagen ved Remon-
strationer mod saadanne Forholdsregler, som Hans Maje-

stæt er berettiget til at gribe for at haandhæve sin

Trones Værdighed og sine Undersaatters Tarv. og skulde

Danmark fremture med at give det fuldstændigste og ubil-

ligste Samtykke til ethvert Forlangende, Fjenden maatte

behage at gjøre, saa vil Kongen opfatte det , som om han

svigtede den Agtelse, han skylder sin egen Ære og sit

Lands Fordel, hvis han fra sin Side undlod at tage

saadanne Forholdsregler, som han maa holde for nød-
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vendige til at sikre sit Land imod den Skade, som

nødvendigvis maa voldes ved en saadan fortsat Frem-

færd fra den danske Regerings Side" ^). Braadden i

dette Aktstykke var lige skarp, om det end. saa vel

som en af Lord Howick samme Dag udstedt Deklara-

tion, i en enkelt Henseende indeholdt en for den neutrale

Skibsfart gunstig Fortolkning af det engelske Forbud.

Naar nemlig Føreren af et dansk eller andet neutralt

Skib havde losset sin Ladning i en Havn, der tilhørte

Frankrig eller dets Forbundsfæller, og derpaa ljo)ia jido

fattede det Forsæt at sejle til en anden Havn for der

at indtage en Retourladning. skulde et saadant Skib

ikke kunne rammes af de ved ..Order hi i-ounriV- fast-

satte Straife^).

Intet kunde være uretfærdigere, end naar England

klagede over. at den dansk-norske Regering ikke ligesaa

godt havde nedlagt Ind.sigelse mod det franske Dekret,

som imod dets egen ..Order in council''. Denne sidste

var allerede i fuld Kraft imod de dansk-norske Handels-

skibe . hvilket ikke var Tilfældet med Fastlandsspær-

ringsdekretet. Desuden havde England faaet Tilsagn

om, at Danmark-Xorge ikke blot vilde vægre sig ved at

tiltræde Fastlandsspærringen , men at det ogsaa, hvis

Napoleon vilde paatvinge det denne, var bestemt paa at

slutte sig til hans Fjender. Ulykkeligvis kunde en rolig

Overvejelse ikke ventes fra Englands og dets Forbunds-

fællers Side. ligesaa lidt som fra Napoleons. Kampen
førtes paa Liv og Død, og i et saadant Øjeblik gjæl-

der let Ordet: „Hvo. der ikke er med os. er mod os."

') Disse Aktstykker findes paa Engelsk hos Han s ard anf. St.

X, 397—407. Et Referat af dem staar hos Ræder anf.

St. I 25—26.

-) Denne Deklaration, der anføres i Handels- og Industri-
tidende for 1807 S. 175, bærer stærkt Præget af at være
fremkaldt ved Rists Forestillinger, hvorom han havde gjort

Meddelelse i sin Depesche af 10de Februar, og som haa
havde gjentaget i Noten af 9de Marts.
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Det styrkede Englands Mistro imod Danmark, at

den samme Følelse baade næredes af den svenske Re-

gering og i det mindste tildels af Rusland. Medens
Oxenstjerna i Depesclierne til sin Regering stedse frem-

hævede det Naturlige i den Forsigtighed, som Danmark-
Norge viste, var hans Konge langt fra at dele denne

Synsmaade. Han lod Legationssekretæren i Kjøbenhavn.

Baron Taube , rejse til Kiel for at afæske Kronprinsen

en Erklæring om hans Politik. Da Taube efter den

engang gjældende Forretningsgang blev henvist med sin

Note til Joachim Bernstoi-ff i Kjøbenhavn. fremkaldte

det en temmelig skai-p Notevexel. Den dansk - norske

Regering nærede — maaske noget overdrevent — Mis-

tanke om. at Gustav IV lagde den for Had i London

og Petersborg ^). Derimod var det en Kjendsgjerning.

at den russiske Gesandt i London, Alopæus, gik fuld-

stændig ind paa, at England havde Ret i sine Klager

over Danmarks Færd. og han satte sin egen Regering i

Bevægelse 2). Lizake-witsch i Kjøbenhavn tik i Begyn-

delsen af Juni Befaling til at meddele Regeringen her.

at „Kejseren ikke uden en meget levende Uvilje (sans

une tres vtve peiue) kunde se, at saa mange ulykkelige

') Note af 7de Februar til Oxenstjerna og Depesclie til London
af 27de Januar 1807. Den dansk-norske Regerings Opfat-

telse støttede sig iblandt andet til en Meddelelse fra Blome

i Petersborg, der antydede sligt.

^) 1 modsat Retning ere de Forestillinger gaaede, som en rus-

sisk Diplomat, Grev Stroganoff, fremsatte i Petersborg efter

at være vendt hjem fra Kjøbenhavn i Begyndelsen af Aaret

1807. I det mindste skriver Oxenstjerna. at han véd med
fuld Sikkerhed, at denne er rejst hjem med den bestemte

Opfattelse, at Danmarks Stilling maa menageres, at, hver Dag
der gaar, er en Fordel, at det kun vilde volde forøgede Van-

skeligheder, saafremt Danmark for tidlig erklærede sig til

Fordel for de forbundne Magter ; det vilde kræve en „atten-

tion och efforts, som under narvarande årstid blefvo til sin

verkan åfven så frugtlosa som i foretagande omojlige."

(Depesche fra Oxenstjerna af 4de Januar 1807).
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Hændelser og saa mange Usurpationer havde fundet

Sted i Nordtyskland, uden at Danmark havde modsat

sig dem. Saadanne Skridt, som at Danmark havde

trukket Tropijekor})set i Holsten tilbage og antydet at

ville afbryde Forbindelsen med England over Husum,
viste, at Nabostaterne ikke kunde regne paa Danmark i

det Tilfælde, at de vilde forene sig om at afryste Bona-

partes tyranniske Aag. Hvis Danmark havde handlet

i Samklang med de andre nordiske Magter, var det

vitterligt, at det Lod, det havde kastet i Vægtskaalen,

vilde have virket væsenlig til at standse Overgreljene i

Norden. Bonaparte vilde utvivlsomt efter Preussens

Fald have gjort sig til Herre over Holsten, saafremt

ikke Ruslands Anstrængelser og dets Vaabens Held

havde nodt ham til at vende sin Hovedstyrke anden-

steds hen. Vilde Danmark nu virkelig holde fast ved

sit Neutralitetssystem, efter at det tidligere stedse havde

udmærket sig ved sine loyale og faste Grundsætninger,

og efter at det i 1801 havde givet Verden et uforglem-

meligt Vidnesbyrd derom? Lizakewitsch skulde derfor

forestille Nødvendigheden af, at Danmark sluttede sig

til de andre Magter for sammen med dem at gjenop-

rette Roligheden i Europa ^).

Man har ondt ved at tro sine egne Øjne, naar man
ser Danmark her blive fremstillet som en Magt af den

Betydning, at det ved tidligere at træde op imod Na-

poleon vilde have kunnet opstille en Skranke imod hans

Overgreb. Men Udtaleisen har Vægt ved det Indtryk,

den giver af Lyst til at vælte Ansvar over paa Dan-

mark, og den var et nyt Forsøg paa at drage vort Fæ-
dreland over paa KoaHtionens Side. Den er et fuld-

stændigt Sidestykke til de Forsøg, der endnu stedse

skete paa at faa Østerrig til at træde op, og den stem-

mede godt med de Aftaler, der vare trufne imellem

*) Afskrift af et Brev fra den russiske Udenrigsminister Budberg
til Lizakewitsch af Ilte (23de Maj) 1807.

Holm : Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 12
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Preussen og Rusland i Bartenstein. Selve Englands

Beskyldninger imod den dansk - norske Regering vare

paa en Maade en Opfordring til et Forbund. Ingen

kan være i Tvivl om, at hvis Danmark-Norge havde

overholdt, hvad England kaldte Neutralitet, det vil sige,

havde ladet sine Tropper rykke frem imod Sydgrænsen,

protesteret offentlig imod Fastlandsspærringsdekretet og

gjenoprettet Postforbindelsen over Tonningen med Eng-

land, vilde Napoleon strax have erklæret Danmark-

Norge Krig, og dette Rige vilde have været nødt til at

kaste sig i Englands og Ruslands Arme. Joachim

Bernstorff kunde derfor i en Depesche til Rist (19de

Maj), som er approberet af Kongen, udtale, at England

saa godt som med rene Ord krævede, at Danmark skulde

opgive sin Neutralitet.

Det er bekjendt, at medens man i hin Tid her

hjemme indtil Englændernes Tog imod Kjøbenhavn

priste Regeringens Neutralitetspolitik som den eneste

rette, har det i den nyere Tid været almindeligt at

bryde Staven over den. Man har ment, at det var

taabeUgt at ville hævde en Neutrahtet, som Landet

fattedes Kræfter til at forsvare, man har fremhævet,

at det i Virkeligheden var umuligt at gjennemføre en

fuldstændig Neutralitet, hvorfor ogsaa Danmark-Norge

vakte Mistro imod sig hos begge de krigførende Partier,

og man har stemplet den Pohtik, der førtes, som svag

og vaklende. Mere end engang er der blevet mindet

om Ord, Napoleon i Eftersommeren 1807 skal have

udtalt til Dreyer: „Eders Fædreland vil blive knust, og

det som en Følge af Eders Vaklen og Ubestemthed" i).

') Hvoraf véd man, at Napoleon har udtalt dette til Dreyer?

Aabenbart kun fra Touchard La fosse: Histoire de
Charles XIV (Paris 1838) II S. 7, hvor Ytringen findes an-

ført. Men dette Skrift er med Hensyn til en saadan Medde-
lelse en upaalidelig Kilde. Dreyer selv, der er meget flittig

med at citere Napoleons Udtalelser, hvad enten de ere venlige

eller det modsatte, har ikke et eneste Sted i sine Depescher
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Vi have i det Foregaaende jævnlig liavt Lejlighed til at

fremhæve det Naturlige i, at Regeringen ønskede at

forblive neutral saa længe som muligt. Hvor lidt den

end var i Stand til at hævde sin Neutralitet, naar denne

for Alvor blev angrebet, var det dog endnu mindre ind-

bydende for en lille Magt, der ikke kunde kaste et af-

gjorende Lod i Vægtskaalen, under Forhold som dem.

Napoleonskrigene frembøde, at slutte sig til større

Staters Politik, paa livilken den ikke var i Stand til at

udøve Indtlydelse. Den havde al Udsigt til at blive

ofret af sine egne For])undsfæller og at maatte betale

Gildet. Intet kan være urimeligere end at bryde Staven

over den dansk-norske Politik, saaledes som tyske For-

fattere med Føje have gjort det med Hensyn til Preus-

sens. Denne Stat havde flere Gange havt de bedste

Udsigter til at kunne give Fastlandskrigene en afgjørende

Vending, naar den havde villet følge en energisk Politik.

Den dansk - norske Regering liavde netop i Aarene
1803—1805 set, at der kun var Mulighed for at standse

Napoleon, hvis Preussen sluttede sig til hans Modstan-

dere. Den havde ikke blot selv været villig til i saa

Fald at følge samme Politik; men den havde endog op-

fordret Preussen til at træde op paa denne Maade.
Det var Berlinerhoffets Afslag, der i disse Aar havde

gjort en Samwkning umulig. Da omsider Fredsbruddet

fandt Sted imellem Preussen og Frankrig, skete det

under Forhold, da en Alliance med den første af

disse Magter vilde have været Vanvid. Særhg ubilhgt

er det at stemple Danmark-Norges Politik som ubestemt

og vaklende. Regeringen havde fra først af med stor

Tydelighed sagt, hvad den vilde, og den havde under

nævnt disse Ord, som det derfor er sikrest for Fremtiden at

lade gaa ud af Historien. Men selv om Napoleon havde
sagt dem, er man uberettiget til at tillægge dem anden Be-

tydning end at være en Ytring af en hidsig Mands vrantne

Lune. Napoleon udtalte sig altid foragtelig om andre Sta-

ters Politik, naar den ikke var efter hans Hoved.
12*
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alle Forhandlingerne med Rusland ikke firet en Tomme.
Overhovedet kan man næppe med Føje rette noget

Angreb paa den dansk-norske Politik nnder disse store

Krige indtil Foraaret 1807.

IVJen fordi der tidligere havde været god Grund til

at fastholde Neutralitetspolitiken, var det ikke sagt, at

den ogsaa fremdeles burde følges. Da der efter Ud-

stedelsen af de sidste franske og engelske Deki'eter om
Skibsfarten kun var liden Sandsynlighed for, at Neutra-

liteten kunde vedblive længe, gjaldt det om at gribe et

heldigt Øjeblik til at oj^give den. og da at komme paa den

rette Side. Vi vide, at Regeringen tænkte sig at blive

Koalitionsmagternes Forbundsfælle, naar den ikke længere

kunde blive neutral, et Yalg, hvis Berettigelse den

senere Tids Historie har godtgjort. Men uheldigvis har

Historien ogsaa vist. at Regeringen kom for silde med
at tage sit Parti, at den derfor blev t^^lnget til at vælge

et andet Parti, end den havde ønsket, og at skrækkeHge

Ulykker bleve Følgen deraf.

Enhver, der tænker paa dette, bringes let til at

ønske, at den dansk -norske Regering i Foraaret eller

Forsommeren 1807 havde givet efter for Koalitions-

magternes Oi)fordringer. Dens Holdning er imidlertid

ikke vanskelig at forstaa. Efter den Forsikring, den

havde givet England om at ville slutte sig til det, saa-

snart Napoleon krævede, at den skulde lukke sine Ha^^le

for det, har den aabenbart stolet paa, at den ikke for

Alvor kunde blive mistænkt for at ville følge Franlaigs

Fane 1). Maaske har den tillige liaabet, at dens Paa-

^) Den første Admiralitetslord Thomas Grenville skriver 23de

Februar 1807 til Marquis'en af Buckingham : „Denmark is still

amicable in language and my colleagues are not anxious yet

for the Baltic squadron". (Memoirs of tlie court and
cabinets of George the third osv. IV, 124). Dette Sted,

der er en Stadfæstelse af at den dansk - norske Regering

havde givet England gode Tilsagn med Hensyn til sin Hold-

ning, viser, at de engelske Ministre paa denne Tid havde
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visning af, hvor lidt den Gavn. den kunde yde, stod i

Forhold til de Ulykker, den udsatte sig for ved et

Fredsbrud med Napoleon, skulde blive taget for god.

End ikke en Stormagt som Østerrig dristede sig til at

folge Koalitionsmagternes Opfordringer. Selv om disse

viste sig M-antne, syntes det at ligge udenfor ul Sand-

s}Tilighed, at de skulde falde paa at angribe Danmark-

Norge, fordi dette ikke vilde erklære Napoleon Krig, inden

han krævede Fastlandsspærringen gjennemført af det ^).

Netop paa den Tid, da der forst kunde være Tale

om, at England xi]åe kunne yde Danmark Hjælp imod

Napoleon, maatte Faren ved en Krig mod denne vise

sig særdeles afskrækkende for den dansk-norske Rege-

ring. ]\Iidt iblandt de modsatte Beretninger, der kom
fra Krigsskuepladsen, havde den det rigtige Syn paa

Forholdene, at Napoleons Stilling var ved at forbedre

sig. De utrolige Anstrængelser. han havde gjort for at

faa Forstærkninger, og Enheden og Fastheden i hans

Førelse af Krigen dannede en slaaende Modsætning

til den Fanilen og Usikkerhed, der gav den overordnede

strategiske Ledelse paa russisk-preussisk Side sit Præg.

Danzigs Belejring og endelige Kapitulation den 25de

Maj viste omsider tydehg. at Overvægten var paa Fransk-

mændenes Side. Under disse Forhold mente den dansk-

mindre Mistro til Danmark-Norges Politik, end deres offi-

cielle Sprog tydede paa. Jarlen af Buckinghamshire, der som
,Joint paymaster general" var knyttet nøje til det daværende

engelske Ministerium, udtalte ogsaa senere i Parlamentet, at

det havde været naturligt for den danske Regering „tJiat,

icith such a government as that of France to deal tcith, the

necessity of tenijporizing, to an extent that might sometimes

appear unfriendly to this country, sJiould occasionally arise".

(Hans ard anf. St. X, 360).

^) Oxenstjerna skriver i en Deposche af 12te April 1807, at

Intet tyder paa, at Forholdet imellem England og Danmark
kan blive betænkeligt. Sligt kunde kun indtræffe, saafremt

England vilde paaføre Danmark Krig, hvad dog ikke var

troligt.
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norske Regering, at den havde Grund til at glæde sig

over det System, den hidtil havde fulgt. „Hvad"', ski'iver

Chr. Bernstorff den 3dje April, ,.vilde der være blevet af

Danmark, hvis det havde forladt sin Neutralitet. Hvor
er den Magt, hvor ere de Midler, som havde kunnet

sikre os imod eller gjenoprette de Ulykker, hvorfor ^-i

uundgaaelig vilde være bukkede under ? Yi ere ikke

blinde for, hvor usikker vor Ro er; men det rilåe være

Vanvid med et let Hjærte at ville ofre den og selv

st}Tte os i de Farer, som vi liidtil have været saa lykke-

lige at undgaa" ^). Ruslands senere Opfordring, som
Lizakewitsch (Juni 1807) meddelte Joachim Bernstorff,

besvarede denne derfor strax med at fremhæve, at Dan-
mark vilde gaa til Grunde ved at træde op imod Napo-

leon: „Ingen ^alde hjælpe det, det havde kun at vente

sig samme Skjæbne, som allerede havde rammet Dan-

zig" 2). Den Vished, at hele Halvøen og rimehgvis og-

saa Fyen vilde gaa tabt ved et Fredsbrud med Napo-

leon, maatte paa dette Tidspunkt saa fuldt som nogen-

sinde skræmme fra at bryde med ham. førend det var

uniuhgt paa anden Maade at undgaa Krig med England.

Men, naar der var vægtige Grunde til ikke at til-

kaste Napoleon Handsken, var det tiDige af Vigtighed

ikke at tirre England mere end højst nødvendigt. Uhel-

digvis kom her Skibsfartsspørgsmaalet til, og efter at

allerede den engelske .,Order in coiincil" havde vanske-

liggjort Forholdet, var i Marts Blokaden af Elben bleven

fornyet. Om den engelske Regering end tillod, at alle

danske Skibe fra Elbhavnene maatte frit sejle ud af

Floden indtil den første Maj , vilde den ellers ikke ind-

rømme nogen af de Lettelser, den tidligere havde ladet

') Depesclier til Petersborg og til London af 3dje April 1807.

^) Skrivelse fra Joachim Bernstorft" til Christian Bernstoff, idet

han oversender ham Budbergs Depesche til Lizakewitsch,

hvoraf denne havde givet ham en Afskrift.



1807. Ministertbrandringen i England. Jgg

blive (len danske Skibsfart her til Del ^). Opbringelser

af danske og norske Skibe og idelige Forhandlinger

derom med Protester o. 1. vare Følgerne.

Faa Dage efter at Lord Howick havde tilsendt den
dansk-norske Regering sin skarpe Note af 17de Marts,

var der sket en Ministerforandring i England. Ligesom

i Aaret 1801 havde Spørgsmaalet om Katholikernes

Stilling fremkaldt en alvorlig l^enighed imellem Georg LU
og hans IVIinistre. Han valgte nu et Toryministerium

med Hertugen af Portland til Premierminister. I dette

iMinisterium tik den senere navnkundige George Canning,

der havde været en af Pitts ivrige Tilliængere, Pladsen

som Udenrigsminister. Chr. Bernstorff skrev i Anledning

af Ministerskiftet til Rist: „Det er mig en sand Tilfreds-

stillelse at se den udenrigske Styrelse betroet til Hr.

Canning, som i lang Tid har været os meget fordelagtig

bekjendt.' Rist udtalte efter sine første Samtaler med
Canning, at han følte sin Formodning stadfæstet, at

Danmark havde vundet, idet han var bleven Udenrigs-

minister 2). Paa en lignende Maade skulde man her

hjemme i 1862 holde det for heldigt, at Bismarck blev

Udenrigsminister i Preussen. I begge disse Statsmænds

Udenrigspolitik danner en Voldsdaad imod Danmark den

første Hovedbegivenlied.

Det saa venskabeligt nok ud. naar et af de vigtigste

ministerielle engelske Blade (Lloyds Evening's Post i

Maj 1807), kort efter at det nye Ministerium var til-

traadt, i en udførligere Oversigt over Forholdet imellem

Danmark og Storbrittanien fremstillede, hvorledes begge

Rigers gj ensidige Fordel maatte betrygge deres Yenskab, og

hævdede, at „Danmark var bestemt paa og i Stand til

at holde et fransk Angrel) borte med sin i Holsten sam-

lede Hær, og at det alene frygtede en Krig med Eng-

') Depesche fra London af 4de April og til London af 25de

April 1807.

^) Depesche til London af 10de April og fra London af 22de

Maj 1807.
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land, som det stedse vilde undgaa" ^). Dette sidste

stemmede, som vi vide, nøje med den dansk-norske Re-

gerings Udtalelser til England. Men ligesom det nye

Ministerium snart stræbte med større Kraft at gribe

ind i Fastlandskrigen, end dets Forgænger havde gjort,

saaledes gik der ogsaa kun kort Tid hen, inden det viste

sig, at Canning mindst af alt følte Lyst til at føre noget

velvilligt Sprog imod Danmark. Den dansk-norske Re-

gering saa endog i de Sigtelser, der nu fremsattes imod

den fra engelsk Side, etVidnesbjTd om en umiskj endelig

„mala fides", som paa en meget nedslaaende Maade viste

Lyst til at vække Splid med Danmark og Ønsket om at

finde Noget, der kunde gjøres til Gjenstand for Klage 2).

De idelig tilbagevendende Lidsigelser. som Rist maatte

fremføre mod de stedse talrigere Opbringelser af danske

og norske Handelsskibe, skærpede den engelske Rege-

rings Bitterhed imod Danmark og fremkaldte hvasse Ud-

talelser af Canning. Navnlig førte han et heftigt Sprog i

tvende Noter af 2den og 5te Juni. Det var, som om
det engelske Ministerium ikke vilde høre nogen eneste

Klage over Domstole, Krigsskibe eller Kapere. Cannings

Sprog var saa skarpt, at Rist stemplede det som ,,pres-

que indécent". Canning havde endog tilladt sig at kalde

Rists Reklamationer „letsindige" ^). Englands Lyst til at

sigte den dansk norske Regering for Partiskhed blev

kjendelig forstærket ved dennes uendeHge Klager, der

syntes at staa i skærende Modstrid med den Tavshed,

den iagttog overfor Frankrig *).

Taget i det Hele og Store maa man i høj Grad

>) C. F. Hellfried: Forsøg til en politisk Overskuelse
af Englands Overfald paa Danmark i Aaret 1807.

(Kjøbenhavn 1808). S. 31.

^) Depesclie fra Joachim Bernstorff til Rist af 19de Maj, hvilken

Depesche er approberet af Kongen.

3) Jvfr. Ræder anf. St. I, 27—28. De af ham her citerede

Aktstykker findes ikke ved Rists Depescher.

*) Under en Samtale med Rist i Maj 1807 havde Canning stærkt
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anerkjende den Iver og Kraft, hvormed den dansk-norske

Regering siden Eevolutionskrigenes Begyndelse havde

stræbt at værne . om sine Undersaatters Handels- og

Skibsfartsinteresser. Men det er et Spørgsmaal , om
den ikke nu i Aaret 1807 ligesom i 1800 har vist for

liden Forsigtighed i sin Holdnhig imod England. Ved
begge Lejligheder undervurderede den dettes Liden-

skabehghed og Hensynsløshed. Den var ej heller i For-

aaret 1807 retfærdig i sin Dom over den engelske Politik,

for saavidt den ikke tog Hensyn nok til, at det var Na-

poleons despotiske Dekret om Fastlandsspæmngen , der

havde fremkaldt den engelske ,,Order in counciV-. Hvor

harmeligt det end kunde være, at de danske og norske

Handelsskibe tidt bleve opbragte, uden at England brød

sig om sine traktatmæssige Tilsagn i 1801, var Stillingen

for kritisk, til at Regeringen burde lægge stor Vægt derpaa.

Den maatte være saa meget mere varsom dermed, som

den i det store politiske Spørgsmaal endnu afslog at

rette sig efter Englands Klager og Fordringer. Et

engelsk Parlamentsmedlem gjorde vistnok senere netop

med Hens}^l til disse Forhandlinger gjældende, at Drøf-

telser af Handelsspørgsmaal altid let faa et bittert Præg.

og at det vilde være ubilligt, om man af en Stats Hold-

fremhævet den engelske Regerings Tilbøjelighed til at ind-

rømme den danske Skibsfart alle mulige Lettelser, men til-

føjet, at hvis Noget skulde kunne svække denne Tilbøjelig-

hed, var det „Vopposition constante que S. M. Britanniqne

éprouvait å cliaque pas du gouvernement Danois dans des

mes^cres, adopteés da^is le but evident d'épargner autant que

possible les nations neutres'\ Det var, sagde han, imod Frank-

rig, Danmark skulde rette sine Argumenter, da det var denne

Stat, der havde opstillet de af Danmark paaankede Principer

„d'une maniére sans exemple", og desuden var den engelske

Regering stedse bleven holdt i Uvished, om Hoffet i Kjøben-

havn havde fremsat sine Klager lige overfor Frankrig med
samme Styrke, hvormed det gjorde dem gjældende i London.

(Depesche fra London af 22de Maj. Jvfr. Annual register
for 1807. S. 252).
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ning i slige Sager vilde uddrage den Slutning, at den

ogsaa var ijendtlig i politisk Henseende ^). Men det

lader sig næppe nægte, at Handelstvistighederne ved

denne Lejlighed virkede ulieldig paa den engelske Re-

gerings Opfattelse af Danmark-Norges Politik. Rist selv

havde Indtryk heraf og gjorde i en meget forstandig

Depesche opmærksom paa, at man fra dansk Side i en

Række Aar havde begaaet den Fejl. at gjøre enhver

Opbringeise af et dansk eller norsk Skib til Grjenstand

for en Reklamation, uagtet det var en Kjendsgjerning,

at slige Opbringelser ikke sjælden vare fuldt berettigede.

Naar selve Gesandtskabet saaledes stedse maatte klage

og begrunde sine Anker ved almindelige Betragtninger,

kunde de Forhandlinger, som fremkaldtes derved, let faa

en uheldig Lidtlydelse paa selve det politiske Forhold. Han
lioldt det for langt rigtigere at følge den svenske Regerings

Exempel, der overlod Generalkonsulatet alle slige Detail-

spørgsmaal, og han gjorde meget bestemt opmærksom

paa Nødvendigheden af at hindre, at det gode Forhold

imellem de tvende Regeringer forstyrredes ved Fortsæt-

telsen af saa ubehagelige Forhandlinger som dem, han

maatte føre. Han anmodede endehg om selv at maatte

blive afløst af en Diplomat, der havde højere Rang, og

hvem den engelske Regering derfor snarere vilde for-

skaane for en saadan Lektion som den, Canning havde

tilladt sig at give ham ^).

Det er vanskeligt at vide. hvor meget disse Kjævle-

rier have virket til at fremkalde den engelske Expedi-

tion til Kjøbenhavn senere i Aaret. Men naar den

engelske Regering, da den fattede Beslutningen herom,

vitterhg lod sig stærkt paavirke af Tanken om, at Dan-

mark-Xorge ikke ^ilde have Mod til at trodse Franki'igs

Bud. fristes man til at tinde det rimehgt, at de dansk-

norske Klager og Protester, der syntes at stemme med, hvad

O Hans ard anf. St. X, 1192.

*) Depescher fra London af 22de Maj og 9de Juni 1807.
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Frankrig ønskede *) , have virket til at nære en saadan

Opfattelse. Det er saa meget foiimderligere, at Rege-

ringen ikke har været forsigtig med Hensyn til England,

som den holdt dettes Fjendskab for en saa umaadelig

Fare, at den var bestemt paa hellere at udsætte sig for

en Krig med Napoleon end med det. Desuden var det

ingen Hemmelighed, at England havde Midler paa rede

Haand til ikke blot at kunne ramme Danmark med sin

Sømagt. men ogsaa paa anden Maade ^). Lige siden

Slutningen af 1806 havde Troppemasser været samlede

paa Østkysten af England ved Yarmouth. Baade i Rists

Depescher og i alskens Aviser var der idelig Tale om.

at disse Tropper skulde bruges til en Østersøexpedition.

Det hed sig navnlig, at de skulde hjælpe Svenskerne paa

Rugen og i Pommern. Omsider den 19de Juni afsejlede

de første Transportskibe, den 29de den anden Af-

dehng. og flere Afdelinger holdtes rede til at kunne

følge efter. Begge de første Afdehnger ankom den 8de

og 10de Juli til Riigen. De Tropper, som vare ombord,

udgjorde i alt 8.626 Mand og hørte til den saakaldte

„tyske Legion"', der navnlig bestod af Hanuoveranere.

Den dansk-norske Regering havde fra først af ikke holdt

af demie Troppesamling eller af Englands Planer om en

Expedition til Østersøen, da dens egen Stilling let kunde

blive vanskeligere derved. Men den tænkte siar ikke

') I Annual register for 1807 S. 252—53paastaas det ligefrem,

at Danmarks .,Remonstrances" imod „Order in counciV af 7de

Januar, der vare affattede „in a tone little suited to the rela-

tive potver of Great Britain and Denmark", utvivlsomt „icere

advised by France". Omend denne Fremstilling er affattet

efter Toget til Kjøbenhavn med det Formaal at retfærdig-

gjøre dette, tør man dog ikke nægte, at den engelske Rege-

ring kan have havt en saadan Mistro, eller i det mindste op-

fattet Danmark-Norges Klager som fremkaldte af Frygt for

ellers at vække Napoleons Vrede.

*) I April 1807 gik der Rygter i Berlin om, at en mægtig en-

gelsk Flaade var kommen til Sundet for at tvinge Danmark
til at tage Parti. (Depesche fra Berlin af 29de April 1807).
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Muligheden af. at disse Tropper kunde bKve brugte

mod den selv. Den stolede vistnok paa. at dels Sjæl-

lands forsvarsløse Tilstand, dels dens tidligere Erklæring,

at ville modsætte sig Fastlandsspærringsdekretets Over-

førelse paa Danmark og Xorge . vilde give England

Sikkerhed nok for dens Politik. Nye Udtalelser af den

pegede desuden stedse i samme Retning ^). Men uhel-

digvis var det ikke nok til at dæmpe den engelske

Mistillid.

Imidlertid havde Napoleon givet sit Felttog imod

Russerne en afgjørende Vending ved at tilføje dem det

store Nederlag ved Friedland (14de Juni), og efter An-
modning af Kejser Alexander blev der (21de Juni)

sluttet en Yaabenstilstand med fire Ugers Opsigelse.

Felttoget var endt-). Efterretningerne herom vakte stor

1) Dette fremgaar af en Depesehe fra den svenske Chargé d'af-

faires i Kjøbenhavn, Baron Taube, af 29de Juli 1807. „Ingen",

skriver denne, ,.kau have bedre Kundskab til den danske Re-

gerings Grundsætninger end det engelske Hof, hvis Minister

her baade tidt og nylig har havt flere Samtaler med Grev

(Joachim) Bernstorff om, hvad Danmark vil gjøre, saafremt

den franske Regering med Vold vilde tvinge det til at

udelukke Englænderne fra sine Havne. Grev Bernstorffs

Svar og Forsikringer have altid været de samme, at man
nemlig var bestemt paa, til det yderste at forsvare sin Neu-

tralitet, og at da den Magt, der vilde krænke denne „vore och

ingen annan Dannemarks fiende". — Der var et meget nøje

Forhold imellem de svenske Diplomater og den engelske

Gesandt, Gai'like, saa at deres Beretninger om hans Forhand-

linger med Regeringen i Kjøbenhavn maa gjælde for fuldt

paalidelige.

^) Det er besynderligt at se, hvorledes der under de dii^loma-

tiske Forhandlinger, som havde fundet Sted imellem de krig-

førende Magter samtidig med Kampene paa Valpladsen,

havde været Tale om en Kongres, der skulde holdes i Kjø-

benhavn, og ved hvilken Ombud fra samtlige krigførende

Stater skulde give Møde (Moniteur for 25de Juni 1807; B re-

do w-Venturini C hronik osv. for Aaret 1807 S. 234). Blome
omtaler i en Depesehe af 31te Juli 1807, at en Beslutning
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Forfærdelse i London, hvor Publikum, i Tillid til de

russiske Meddelelser om Krigens Gang. havde troet, at

Napoleon vilde bukke under. Ministeriet selv havde set

Sagerne mindre lyst og været forberedt i)aa, at Russerne

vilde blive overvundne, saafremt det kom til et Hovedslag

;

men det havde haabet'paa, at de vilde forstaa at und-

gaa et saadant og trække Krigen i Langdrag ^). Da
Folk først havde faaet l'ro i Blodet ved Budskabet om
Russernes Nederlag, kom der Fart i alskens Rygter.

Der var, sagde man, kommet Efterretning fra Tonningen

om, at de engelske Førselsskibe , som vare sejlede til

Østersøen, vare blevne standsede i Sundet af de Danske,

og at den engelske Konsul i Tonningen havde opfordret

alle Skibsførere af sin Nation til ufortøvet at sejle bort 2).

Den engelske Regering havde, efter hvad Bladene med
stor Sikkerhed fortalte, faaet disse Nyheder stadfæstede

ved en Kurér fra sin Gesandt i Kjøbenhavn, og der

var strax med Telegrafen givet Befaling til, at en Del

af Flaaden skulde sejle til Østersøen. Aviserne vare

fulde af forbitrede Udtalelser om, at nu kunde man se,

at Danmark havde givet efter for Frankrig og lukket

sine Havne for Englænderne.

Det var imidlertid tom Snak tilhobe, og da Over-

admiralitetsretten — formodentlig som en Følge af disse

Rygter— spurgte Regeringen i London, om der skulde ske

nogen Forandring i Behandlingen af de danske Handels-

skibe, fik den derfor et benægtende Svar 2). De engelske

Skibe vare blevne behandlede paa den venskabehgste

Maade under Sejladsen igjennem Sundet og laa i god

var bleven taget derom i Bartenstein. I Følge Stedingk:

Memo ir es II, 306 var det Kongen af Preussen, som havde

foreslaaet, at Kjøbenhavn skulde være Kongressens Sæde.

^) Cannings Ord i Underhuset den 31te Juli.

*) Dette sidste var A'irkelig Tilfældet ; men allerede den 8de

Juli tilbagekaldte Konsulen i Tonningen denne Opfordring

(Ræd er anf. St. I, 39 og 40).

») Ræd er anf. St. I, S. 33.
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Ro ved Riigen paa den Tid. da Rygtet havde travlt i

London. Skjønt Rist ikke troede paa Sandheden af.

hvad der blev fortalt, ilede han til det engelske Uden-

rigsministerium, saa meget mere som det var en Kjends-

gjeming. at der var givet en Del af Flaaden under

Commodore Hood Ordre til at gaa under Sejl til Øster-

søen. Rist traf ikke Canning ; men Understatssekretæren

Lord Fitz-Harris herohgede ham fuldstændig angaaende

Rygterne. Den engelske Regering, sagde han. havde

dengang allerede Vished om, at 53 Transportskibe vare

sejlede forbi Kjobenhavn. Fitz-Harris var i det Hele

meget venskabeHg og udtalte sin Regerings fuldstændige

Tilfredshed med det danske Hofs Holdning. Men han

fremhævede tillige . hvor truende Regeringen opfattede

Stillingen. Den stolede, sagde han. hverken paa Rus-

land eller Preussen og knap paa Sverige; det var be-

kjendt. at Napoleon havde havt flere Sammenkomster

med Kejser Alexander, efter at Vaabenstilstanden var

sluttet, og man troede, at det vilde lykkes ham endnu

fuldstændigere at vinde den russiske Kejser, end det var

lykkedes ham at sejre over hans Hære ^). Idet Fitz-

HaiTis antydede, at man maatte tro, Napoleon na^mlig

ønskede at faa en Havn ved Østersøen, tilføjede han.

at Frygten for. at han skulde opnaa dette, og Nødven-

digheden af at holde et vaagent Øje med de tidligere

Forbundsfæller ki-ævede Forstærkning af Flaaden i de

nordhge Farvande. For at faa mere Klarhed i Stillingen

}i:rede Rist. at han haabede, Hoods Afsendelse med en

*) Le ministére Anglais craint les funestes conséquences des en-

trevues, que les deux empereurs ont eues, et dans lesquelles on

croit que Bonaparte aura réussi å suhjugiier plus complettement

encore Vesprit de l'autre qn'il n'a pu (valnere) ses armées.

Jvfr. hermed Ræder anf Sted I, 32, hvorefter den engelske

Regering den 10de .Juli ved en Depesche af 24de Juni fra

Lord Hutchinson, der som Englands Udsending opholdt sig

ved det russiske Hovedkvarter, havde faaet den første Efter-

retning om Omslaget i Ruslands Politik.
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Del af Flaaden ikke var begrundet ved Forholdet mellem

England og Danmark, og han udtalte sin Ængstelse for.

at en engelsk Flaades Komme til Sundet kunde vække

stor Uro i Kjøbenhavn og indvikle Danmark i usigelige

Vanskeligheder. Skjønt Fitz-Hams erklærede, at han

ingen Fuldmagt havde til at svare herpaa, forsikrede

han dog Rist, at man i London havde den største In-

teresse for Danmark . og at han var overtydet om . at

man stedse overfor dette \ilde tage alle mulige Hens}Ti ^).

„Det synes da sikkert" , tilføjede Rist til sin Meddelelse

herom. ,.at Flaaden er bestemt til at holde Øje med
Ruslands. Preussens og Frankrigs Skridt ved Østersøen;

men jeg har Grund til at tro. at den har Ordre til at

krydse paa Højden af Norge og ved Indløbet til Katte-

gattet, afventende \-idere Instruxer, Ims Indhold fremfor

Alt vil komme til at afhænge af den Vending. Forhand-

lingerne i Preussen tage."

Denne Depesche fra Rist, der er dateret den 14de

Juli, blev modtaget med Posten i Kiel den 19de Juli.

I Modsætning til Rists tidligere Skrivelser, der havde

drejet sig om ubehagehge Forhandhnger med det engelske

Udenrigsministerium, tydede denne paa venskabelige

Følelser fra Englands Side. Regeringen her, hed det,

var fuldkommen tilfreds med Danmark - Norges Hold-

ning, den havde den største Interesse for det. og vilde

tage alle muUge Hensjii til det. Intet s}nites natur-

ligere, end at den engelske Regering, der saa den poli-

tiske Stilling forandi-e sig fuldstændig, efter at den

havde sendt Tropper til Riigen, nu var i den største

Spænding med Hensjn til. hvorledes Forholdene imellem

dens tidligere Forbundsfæller og Frankrig vilde stille sig.

Det var en Selvfølge, at den paa et saadant Tidspunkt

vilde sende en Flaade til Østersøen, om ikke for andet,

^) Il m'a assuré, que notre position était vue ici avec le plus

grand interét et m'a dit qu'il était sur, qu'on employerait tou-

jours vis å vis de nous tous les ménagemens possibles.
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saa for at sikre de afsendte Divisioners Hjemfart. At

Danmark umiddelbart kunde blive truet herved, vilde

ikke den viseste kunne ane.

m.

Freden i Tilsit. — Napoleons Politik med Hensyn til

Danmark-Norge.

Da det i Aaret 1801 saa ud til. at et Forbund

vilde blive sluttet imellem Rusland og Franlaig, havde

Christian Bernstorff udtalt: „Dette mægtige, for ikke

at sige monstrøse, Forbund vilde for hele Europa faa

ligesaa farhge som uberegnelige Følger." Dengang

havde Kejser Povls Mord forhindret, at Forbundet blev

til noget; men nu sex Aar senere, da Napoleons Magt

havde opnaaet et langt større Omfang, skulde dette For-

bund blive til Virkehghed. Bernstorffs Dom fra Aaret

1801 kom paa den sørgeligste Maade til at vise sig

berettiget.

Den Vaabenstilstand, som blev sluttet imellem Frank-

rig og Eusland en Uge efter Slaget ved Friedland, blev

snart efterfulgt af Napoleons berømte Sammenkomster
med Kejser Alexander. Forhandlingerne bleve aabnede

(25de og 26de Juni) i en Pavillon, der midt i Floden

Njemen var opført oven paa tvende sammenføjede Baade,

og fortsattes i den følgende Tid i Tilsit, hvor Freden,

der har Navn efter denne By, snart efter undertegnedes,

den 7de Juh imellem Frankrig og Eusland ^) , og den

9de Juli imellem Frankrig og Preussen. Det er bekjendt,

at det bitre Fjendskab, hvormed Napoleon og Alexander

havde kæmpet imod hinanden, afløstes af en i det

^) Saaledes angives Datoen hos Clercq: recueil osv. II.



1807. Freden i Tilsit. I93

mindste tilsyneladende nøje Forstaaelse og et inderligt

Forbund. I skjærende Strid med de Tilsagn om trofast

Venskab, som Alexander gjentagne Gange havde givet

Frederik Wilhelm af Preussen, ofrede han nu denne

ulykkelige FjTstes Sag for at gribe efter de Tilbud,

hvorved Napoleon vilde vinde hans Hjælp under en fort-

sat Krig med England. Preussen blev fra at have været

et Rige paa 5,570 Kvadratmile med 9,743,000 Indbyggere

af den skaanselsløse Napoleon indskrænket til kun at

omfatte 2,877 Kvadratmile med 4,938,000 Mennesker.

For at Haanen skulde følge i Hælene paa Ulykken, hed

dét i Freden, at Kejser Napoleon gav den preussiske

Konge denne Levning tilbage „af Hensyn til Kejseren

over aUe Ruslande". Var Alexander taktløs nok til at

lade sin Forbundsfælle saaledes bhve ydmyget til Ære
for ham selv, var han tiUige lav nok til at udvide sit

eget Riges Grænser paa hans Bekostning ved at mod-
tage det preussiske Græuselandskab Bialystok af Napo-
leons Haand. Han kunde i en Proklamation vistnok

selv prise den velgjørende Ro, den Tryghed og den

Grænseudvidelse , hans Rige havde faaet ; men for

mangfoldige Russere var Freden en Forargelse. De
havde for kort siden af selve Kirkens Synode lært, at

det var en hellig Pligt at bekæmpe Napoleon, denne

Antichristen
,
paa Liv og Død. Hvad skulde de nu

dømme, da de pludselig hørte, at der var sluttet ikke

blot Fred, men ogsaa et nøje Venskab imellem deres

Kejser og dette fra Helvede undslupne Uh}Te?i)

Ved Siden af Preussens Ydmygelse vare fælles Af-

taler imellem Napoleon og Alexander imod Ruslands

») Depescher fra Petersborg af 23de og 31te Juli 1807, af hvilke

navulig den første er interessant. Af Mistillid til sine Chifre

ytrer Blome sig sædvanlig paa en meget smigrende Maade
om Kejser Alexander. Men i denne Depesche, der er et

„lettre particuliére", udtaler han sig særdeles uforbeholdent, da
han har Lejlighed til at sende det ad sikker Vej. Han beder
Bernstorff sørge for, at Indholdet ikke bliver kjendt.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 13
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anden Forbundsfælle, England, Hovedpunktet i Freden.

Den trettende Artikel i denne udtalte, at Napoleon er-

kj endte Alexander som Mægler med HensjTi til en Fred

med England, forudsat at denne Magt tog imod Mæg-
lingen en Maaned efter Udvexlingen af Ratiiikationerne

af Freden. At tvinge Englænderne td Fred var det

Maal. Xapoleon haabede at naa ved Ruslands Hjælp,

nu da Tanken om at paanøde dem Freden ved at slaa

deres Forl)undsfæller havde vist sig uigjennemførlig.

Hans Fred med Rusland fastsatte, at Havnene i Hertug-

dømmerne Oldenburg og Mecklenburg - Scbwerin skulde

holdes besatte af franske Tropper indtil en endelig

Fred med England. Preussen maatte paa sin Side

forpHgte sig til at afbryde alt Handelssamkvem med
England, og Danzig. der l)lev en hlle Fristat. skulde

være lukket for den engelske Skibsfart. Men dette var

ikke nok. Napoleon vilde tillige ski'æmme England ved

at drage Rusland over paa sin Side. og MægHngen
skulde give Indtryk af hans nøje Forhold til denne

Magt. Han var villig til at lade England beholde Malta,

som fra først af havde givet Anledning til Gjenudbruddet

af den fransk-engelske Krig, og han vilde tilbagegive den

engelske Konge Hannover; men England skulde til

Vederlag afstaa . hvad det siden 1805 havde erobret til

Søs. og indrømme, ,.at alle Magter skulde have Ret til

at nyde en lige stor og fuldstændig Uafhængighed paa

Havene.-' Hvis det ikke gik ind heq^aa. skulde det

tvinges. Derfor maatte Preussen ved en „Separatartikel''

forpligte sig tU at gjøre fælles Sag med Franki'ig imod

England, saafremt det ikke inden første December 1807

havde sluttet Fred med Napoleon. Og derfor sluttede denne

og Kejser Alexander samme Dag, som Freden blev un-

dertegnet, det berygtede, hemmelige Forbund, hvis Be-

stemmelser vel endnu aldrig ere blevne offentliggjorte,

men dog kj endes i Hovedsagen.

Det fastsattes herved, at, dersom England ikke i den

nyhg angivne Tidsfrist tog imod Ruslauds MægHng, vilde
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denne Magt erklære det Krig, og de tvende Kejsere

vilde da opfordre (sommeront) Hofferne i Kjøljenliavn,

Stockholm og Lissabon til at slutte sig til den fransk-

russiske Politik, lukke deres Havne for Englænderne og

erklære disse Krig ^). Man vilde ligeledes med Styrke

trænge ind paa Hoffet i AVien for at faa det til at følge

samme Grundsætninger. Som Vederlag for Tilsagnet

om at medvirke hertil lovede Napoleon Rusland at \-ille

hjælpe det imod Tn'kiet. med hvilket Hige det var

kommet i Krig, samtidig med at det havde kæmpet
imod ham selv. Endelig er det en Kjendsgjerning, at

Napoleon har givet Alexander Anvisning paa at tage

Finland fra „sin geografiske Fjende Sverige", saafremt

dette ikke føjede sig efter de russisk - franske Op-

fordringer.

Under sin Marsch ind i Polen havde Napoleon

udtalt, at han var trængt saa langt frem for at opret-

holde den europæiske Ligevægt. Tilsiterfreden og den

dermed forbundne fransk-russiske AUiance viste, hvad

han forstod hermed. Da han saa, at han ikke endnu

kunde tage hele Europa, delte han det med B-usland.

Medens han forbeholdt sig Enevælden mod Yest, gav

han Alexander frit Spillerum imod Øst paa T}Tkiets og

eventuelt ogsaa paa Sveriges Bekostning. Den sidste

Magt, der var hans egen Fjende, skyldte han vistnok

intet andet HensjTi, end hvad nedarvet klog Politik

overfor Rusland syntes at kræve ; men T}T:kiet var for

en stor Del blevet Ruslands Fjende ved hans egen Op-
hidselse. Det ofrede han nu , og Kejser Alexander

gjorde sig rede til at udplyndre sin Forbundsfælle

Sverige, hvis det ikke lystrede Kommando og forandi-ede

sin Politik, ligesom han selv havde gjort det.

Den samme ImmoraKtet kommer frem i Forholdet

til de neutrale Magter, særlig Danmark-Norge og Por-

*) 1 Angivelsen af Fredsartiklerne og de hemmelige Forbunds-

bestemmelser har jeg fulgt Clercq anf. St. 2det Bind.

13*
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tugal. De skulde nødes til at ofre baade deres Handel

og det meste af deres materielle Hjælpekilder for en

Krig , der , om den end prangede med det smukke

Navn af en Kamp for Havenes Frihed, i Virkeligheden

kun skulde tjene til at fremme Xapoleons og Kejser

Alexanders egennyttige Planer. For faa Uger siden

havde Rusland tilsendt Danmark -Norge en nærgaa-

ende Opfordring til at slutte sig til England og træde

op imod Frankrig. Xu forpligtede det sig til sammen
med denne Magt at tvinge Danmark-Xorge til at bryde

med England.

Xapoleons og Alexanders venskabelige Sammen-
komster vakte umaadelig Opsigt i Europa, og Ryg-

tet fik travlt rundt omkring; men det fattedes paa

sikre Efterretninger om, hvad der blev forhandlet mellem

dem. Regeringen her hjemme, der ingen Udsending

havde i Tilsit, var henvist til, hvad den kunde faa at

vide ved Hjælp af Blome i Petersborg. Denne nidkjære

Diplomat anstrængte sig forgjæves for at gjennemtrænge

Hemmelighederne. Den 17de Juli \ddste han, at Freden

var sluttet; men han kjendte ikke noget nærmere til

den; den 31te Juli skrev han, at der endnu iagttoges

den dybeste Tavshed om Fredsvilkaarene , og disse

meddeltes ham først officielt omtrent den 20de August,

en Maaned efter at de vare oifentHggjorte i Moniteur ^)

(for 25de Juli). Det var ham saa meget pinligere ikke

at kunne faa Vished om Stillingen, som han snart kom
paa det rene med, at „Fædrelandet vilde bUve mere

end nogensinde udsat for grusomme og pinlige Vanske-

Kgheder, hvis Krigen imellem England og Frankrig ikke

endte . . . ; det vilde, tilføjede han, være et tomt Haab,

om man fra deres Side vilde vente blot den simpleste

Retfærdighed i Valget af de IVIidler, som de ville bruge

^) Ogsaa den svenske Ambassadeur Stedingk klager over den

Tavshed, der iagttoges med Hensyn til, hvad der var ved-

taget i Tilsit (Memo ir es il, 329).
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i denne Kamp paa Liv og Død". Blomes patriotiske

Ængstelse niaatte voxe. naar han liørte den engelske

Gesandt i Petersborg, Lord Gower udtale sin JMistanke

om , at der „iblandt de hemmelige Artikler i Tilsiter-

freden var aftalt Forholdsregler, som i høj Grad stred

imod Storbrittaniens Tarv baade med Hensyn til Øster-

søen og Tyrkiet" i). Dag for Dag stiger Blomes Frygt,

han aner, at ligesom Preussen har maattet forphgte sig

til at lukke sine Havne for Englænderne, ville Fordrin-

ger om det samme riniehg\ås bhve stillede til Danmark.

„Hvilket Parti dette end vil vælge, er Ulykken Uge stor,

og der er ingen Støtte at finde nogensteds; Rusland

hverken kan eller vil yde en saadau" 2). Ulykkeligvis

kunde Blomes Udtalelser om, hvad der ængstede ham,

ikke være vort Fædrelands Regering til Oplysning om
StilUngen; thi de naaede den først, da Krigen med
England allerede var i fuld Gang.

Den dansk-norske Regering var ingenlunde bleven

overrasket, da Krigen endte med ISIapoleons Sejr. Det

Tar, hvad den forudsaa, vilde ske. Skjønt den „med
største Utaalmodighed" ventede Efterretninger om,

hvad der blev fastsat imellem Napoleon og Alexander,

s}-nes det ikke, som om den i Førstningen har næret

nogen Frygt for sin egen StiUing i den Anledning. „Vi

tro" , skriver Chr. Bernstorff til Blome den 15de Juli.

„at vi ikke have Grund til at antage, at vore Interesser

ville komme paa Tale der (i Tilsit) . enten i den ene

eller i den anden Retning. Thi ligesom vi paa den ene

Side ikke A-ilde kunne gjøre nogen eneste Fordring

gjældende , saaledes ere vi paa den anden Side over-

tydede om, at Kejser Alexanders Venskab og Loyahtet

yil sikre os imod, at Noget vedtages til vort Men" 3).

*) Depesche fra Petersborg af 28de Juli.

-) Depesche af 14de August.

^) Da Depeschen er skrevet til Blome, og Udtrj'kkene maaske

affattede med den Tanke, at Depeschen undervejs kunde blive
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Blome faar derimod Ordre til at virke hos den russiske

Regering for — det Hessenske Huses Tarv. Kurfyrsten

af Hessen. en af hin Tids uværdigste F}Tster. men
Svoger tn Christian YJL og Broder til Kronprinsens

Svigerfader. Landgrev (Jarl, havde nemlig, da Xapoleon

lod ham jage bort fra hans Land . søgt Tilflugt

paa dansk Grund, hvor han tog Bohg i Itzeho. Eime-

ligvis overhængt af sin Svigerfader, lod Kronprinsen nu
Bernstorff" instruere Blome om at prøve paa at vække

Ruslands Interesse for denne „grusomt udplyndrede

Fyrste" ^). Men det blev hurtig den dansk-norske Re-

gering klart, at Freden i Tilsit ved sine Følger kunde

volde den selv Forlegenheder i mere end én Retning -).

En Ejendommehghed ved denne Fred og dens

nærmeste Virkninger er den forbavsende Hurtighed,

hvormed Begivenhederne ud-viklede sig. Ted tidligere

Fredsslutninger var der sædvanlig blevet forhandlet i

længere Tid, og derpaa var der sluttet Fredspræliminærer,

som omsider efter nye Forhandlinger gik over til en

endelig Fred. Der var da god Tid til at faa Underret-

ning om. hvad Udfaldet rimeligvis vilde blive. Men
allerede ved den tredje Koalitionskrigs Ende havde Xa-
poleon ladet Freden i Presburg følge tre Uger efter

Vaabenstilstanden med Østerrig. der var den nærmeste

Virkning af Slaget ved Austerlitz. Xu efter den 4de

dechifreret af russiske Embedsmænd, kan der ikke lægges

stor Vægt paa de om Kejser Alexander brugte Udtryk; men
det er klart, at hvis Regeringen havde havt nogen Frygt, vilde

BernstoriF ikke have udtrykt sig, saaledes som Texten viser.

^) Det blev dog ved denne almindelige Ordre, som naturlig%ns

ikke kunde efterkommes. At Kurfyrsten har gjort nærmere
Skridt hos sine danske Slægtninge, ses af et Brev af 29de

Juli, Chr. Bernstorff har affattet til ham for Kronprinsesse

Marie, der heri beklager ikke at kunne hjælpe ham i hans

ulykkelige Stilling ved at gjøre Ja démarche å laquelle vons

m'infitez".

^) Depesche fra Christian Bernstorff til London af 7de August.
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Koalitionskrig vare 16 Dage nok til. at der ikke blot blev

sluttet en Fred uden Præliminærer, men endog skabt en

hel ny Stilling imellem Hovedmagterne, der havde gjen-

nemgribende Betydning for den følgende Tid. Den
Hurtighed, hvormed dette skete, og den Omhu. hvormed

de tvende Kejsere søgte at holde deres Aftaler hemme-

lige, gjorde det dobbelt vanskeligt for dem, imod hvem

de vare rettede, at bjerge sig ud af den Situation, der

nu udviklede sig med rivende Hast.

I Følge Overenskomsten imellem Napoleon og Alex-

ander skulde Rusland begynde med at tilbyde England sin

Mægling, og først, naar denne var afvist, skulde der

udøves Tryk paa de neutrale Magter. Den russiske

G-esandt i London. Alopæus, udtalte den 1ste August i

en Xote til Canning^), at den russiske Kejser tilbød

ikke alene at ville bruge sin Indflydelse, for at der

kunde bhve sluttet Fred imellem England og Frankrig

paa hæderhge Vilkaar. „men ogsaa med hele sit Riges

Magt at garantere Opfyldelsen af de Forpligtelser, der

bleve indgaaede ved Freden.-' Herpaa svarede Canning

ved en Xote af 5te August, hvori han efter at have

mindet om de Beviser. England tidhgere havde givet

paa Lyst til at slutte Fred. erklærede, at Hans brittiske

Majestæt med største Længsel ventede Meddelelse om
Fredsartiklerne i Tilsit. og at, saafremt det Grundlag,

hvorpaa Frankrig vilde underhandle, var af en saadan

Natur, at der kunde haabes en sikker og hæderlig Fred,

vilde Hans Majestæt med Glæde benytte sig af Ruslands

Tilbud, men saa længe, indtil han lik disse nødvendige

Meddelelser, kunde han ikke give et mere bestemt

*) Allerede i en Note, som den russiske Udenrigsminister Bud-

berg den 30te Juni, medens der endnu blev forhandlet i

Tilsit. havde sendt fra denne Stad til den engelske Gesandt

i Rusland, Lord G-ower, havde han erklæret, at Kejser Alex-

ander vilde tilbyde en Mægling imellem Frankrig og England

(Hansard anf. St. X, 11.3, og Ræder anf. St. 11, 107).
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Svar 1). Det var klart, at ingen af de tvende Magter

lagde Vægt paa Mæglingen 2), og inden videre Forhand-

linger bleve aabnede, havde afgjørende Begivenheder

allerede fundet Sted paa andre Kanter.

Napoleon havde ikke Lyst til at oppebie Udfaldet

af den mssiske Mægling. Der er næppe Grund til at

tvivle paa. at han vilde have indrømmet England Fred

paa de Betingelser, hvorom han havde truffet Aftale med
Alexander. Men for at udøve et forøget Tryk paa

England, besluttede han ufortøvet at sikre sig et Til-

sagn af de neutrale Magter om, at de vilde lukke Hav-

nene for Englænderne, hvis disse ikke toge imod den

russiske Mægling. Han har rimeligvis troet, at hans

hidtil ubøjelige Modstandere skulde give tabt, naar de

saa, hvorledes ogsaa Havnene i disse Lande vilde blive

spærrede for dem, saameget mere som Englands Hold-

ning til Søs paa samme Tid havde gjort de nordameri-

kanske Fristaters Stemning imod det særdeles truende.

Befalinger om storartede Søudrustninger og Skibsbyg-

ningsforetagender i forskjellige franske og nederlandske

Havne skulde slutte sig til Fastlandsspærringen for ret

at give Englænderne Indtryk af, hvor farlig deres Stil-

ling var.

Paa to Punkter kunde Napoleon nærmest ramme
de engelske Handelsinteresser, i Portugal og ved Øster-

søen. Stillingen fra Aaret 1801 vendte tilbage. Paa et,

om end kortvarigt. Tidspunkt havde, som tidligere be-

rørt 3), Fastlandsspærringen dengang været gjennemført

næsten over hele Europa. Nu havde Napoleon ligesom i

') Hansard og Ræder anf. St.

2) Senere udtalte Canning endog i en Depesche til den engelske

Gesandt i Petersborg, Lord Gower, at man havde maattet

faa Indtrykket af, at dette Tilbud kun var gjort, for at Rus-

land kunde faa Anledning til Krig med England. (Ræder
II, 117). Men det er dog et Spørgsmaal, om dette ikke er

en Antecipation af Stemningen efter Bruddet med Rusland.

3) Se 1ste Del S. 395.



1807. Napoleons Planer efter Freden i Tilsit. 201

1801 Spanien til at hjælpe sig med at tvinge Portugal.

Ved Østersøen var Preussen nødt til at følge haus Po-

litik imod England, og Rusland stod efter 5—6 Aars

Spænding og Krig igjeu paa hans Side. Vel var Sve-

rige i Mellemtiden blevet Englands Ven og hans egen

Modstander, og Gustav IV Adolf havde trods Ne-
derlaget ved Friedland opsagt Vaabenstilstanden med
Franskmændene (2den Juli). Men dette var fuldstændig

Daarskab, og skjønt Kong Gustav højtidelig havde

væbnet sig med Karl XIl's lange Rytterpistoler, maatte

han og Svenskerne vige for den franske Hærfører,

Marechal Brune (13de Juli), og Stralsund blev belejret.

Napoleon, der selv ikke kunde komme de svenske Lande
hinsides Østersøen paa Livet, var sikker paa Ruslands

Hjælp, saa at Sverige syntes enten med det Gode eller

det Onde at kunne bringes til at falde til Føje. Ogsaa

hvad Danmark angik, vilde Forbundet med Rusland have

Vægt, da den dansk-norske Regering rimeligvis mindre

vilde vove at gjøre Modstand imod Opfordringen til at

lukke Havnene, naar Rusland stod paa Frankrigs Side.

Men under alle Omstændigheder havde Napoleon let ved

selv at udøve et farligt Tryk paa Danmark. Forholds-

regler imod den mægtigste af de neutrale Magter, Øster-

rig opsattes foreløbig.

Napoleon, hvem de sydlige Landes Forhold altid

laa nærmere paa Sinde end de nordlige Landes, traf

først Foranstaltninger imod Portugal. Allerede den 19de

Juli sendte han fra Dresden Talleyrand Befaling til at

kræve af den portugisiske Regering, at dens Havne
skulde være lukkede for Englænderne fra den 1ste Sep-

tember *) ; snart efter (2den August) gik han saavidt, at

han fordrede, at Portugal skulde erklære England Krig.

Han lod et Hærkorps samle sig under Junots Anførsel,

for at det i Tilfælde af et Afslag fra Portugals Side

kunde gaa løs paa dette Rige. Slige Fordringer maatte

*) Correspondance de Napoleon Ir Tom XV, S. 433.
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gjøre en forfærdelig Virkning paa den portugisiske Rege-

ring; men de gjorde et ikke stort mindre Indtryk paa den

dansk-norske Statsmand, der først hørte noget om dem,

nemlig Dreyer i Paris. Saasnart den første af disse For-

dringer var bleven meddelt den portugisiske Gresandt her

,

skyndte han sig (31te Juli) med at fortælle Dreyer det,

og han tilføjede, at den Bureauchef, som i Talleyrands

Fraværelse havde gjort ham Meddelelsen, tilhge havde

sagt, at Kejseren ikke blot vilde afkræve Portugal slige

Skridt, men at de ogsaa vilde blive udførte over hele

Europa, fordi Kejseren var bestemt paa at tvinge Eng-

land, saafremt dette ikke tog imod den Mægling, der

var tilbudt det ^). Den 2den August, ved en offentlig

Audiens, ytrede Napoleon til Dreyer selv, med en Hen-

tydning til de engelske Transportfartøjers Sejlads igjen-

nem Sundet til Rugen: „I har altsaa ladet Englænderne

krænke Vejen til Østersøen, hvis Vogtere I ere". Da
Dreyer svarede, at det vilde være umuligt for Danmark
at spærre Vejen, siden man ,.lige saa godt kunde sejle

igjennem Beltet som igjennem Sundet", gjorde Kejseren

en Bevægelse med Hovedet og gik videre, idet han

sagde: „Pas godt derpaa('o6serre^ 7^/'. Napoleon havde

sagt dette uden nogen af de vrede Miner, hvormed han

ellers ikke var sparsom, og det kunde for saavidt ikke

ængste Dreyer; men hans Spænding blev dog forøget

derved 2). Han søgte forgjæves flere Gange at faa Tal-

leyrand i Tale.

^) Dreyer fortæller om den portugisiske Gesandts Meddelelse i

Apostille til Depesche af 31te Juli. Det er forøvrigt paafal-

dende, at den napoleonske Ordre af 19de Juli først blev ud-

ført den 30te om Aftenen, paa hvilket Tidspunkt Fordringen

blev rettet til Portugal netop igjennem dets Gesandt i Paris.

Napoleon var allerede kommen hertil den 27de Juli om
Morgenen.

*) Ifølge Dreyers Referat (Apostille til Depesche af Sdje August)

lød Napoleons Ord saaledes: „Vons laissez done violer le pas-

sage de la Baltique, dont Vons étes gardiens". Man ser sæd-
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Allerede et Par Dage iforvejen havde Napoleon

(31te Juli) givet Talleyrand skriftlig Befaling til, „senest

paa Søndag" at tale med Dreyer om Danmarks Stilling

til den engelsk-franske Krig. „I skal", skrev han, „sige

Dreyer, at hvormeget jeg end ønsker at tage Hensyn
til Danmark ffZe mhiager Je Dan€marr)kan jeg ikke for-

hindre, at det kommer til at føle Virkningerne af, at det

har ladet Østersøen blive krænket; I skal sige, at det, saa-

fremt England afslaar Ruslands Mægling, nødvendigvis

raaa enten paaføre England eller mig Krig, at endehg

det Venskab, Kronprinsen har vist mig, og Danmarks
eget Tarv bringer mig til at haabe, at det ikke vil være

i Tvivl om sit Valg" *). „Denne Bombe" blev, for at

bruge Dreyers Udtryk, endelig den 6te August „udskudt

imod os uden dog at knuse os". I „moderate og var-

somme Udtryk, men paa en meget snedig og forbehol-

den Maade" udtalte Talleyrand til ham i Kejserens

Navn. at „det var denne meget imod at se. hvor let og

almindeligt Samkvemmet, Forbindelsen og Korrespon-

dancen imellem England og Fastlandet over Danmark
havde været omtrent i de sidste to Maaneder, og

at se. hvorledes Kejserens Plan og Beslutning, som
han havde truffet sammen med de A^igtigste Fast-

landsmagter om at tvinge England til at slutte Fred

paa sømmelige Vilkaar, der stemmede med Europas al-

mindehge Tarv, bleve omgaaede, ja endog modarbejdede

derved". Det danske Hof. sagde Talleyrand, havde i af-

vanlig (f. Ex. Ræder anf. St. I, S. 31) denne Udtalelse urig-

tig citeret i følgende ulige skarpere Form: Vous avez fait

violer le Sond ; vous ivavez pas bien fait". Dreyer fremhæver

ogsaa udtrykkelig, at Napoleons Udtalelse var: „sans aucune

affectation ou aigreur" og „sans aucune apparence d'humeur"'

At Napoleon forøvrigt paa andre Maader i det mindste gav

sig Udseende af at være misfornøjet med, at Danmark ikke

havde spærret Sundet, d. v. s. begj'ndt Krig med England,

er en Kjendsgjerning. (Se Ræder anf. St. IJ, 1.59).

*) Correspondance de Napoleon Ir XV, 459.
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vigte December gjort Skridt til at standse Samkvemmet

og Korrespondancen imellem England og Fastlandet,

hvilke dengang havde tilfredsstillet Kejserens Ønsker.

„Og", tilføjede han. „da denne for Øjeblikket er enig

med de vigtigste Magter paa Fastlandet om at afbryde

og forbyde alt Samkvem med England som det Middel,

der bedst egner sig til eller rettere alene mægter at

tvinge dette Hof til at slutte Fred, saa ønsker Kejseren,

at Danmark, som nu for Tiden er den eneste Magt,

igjennem hvis Lande England kan bevare sin Forbindelse

og Korrespondance med Fastlandet, vil tiltræde de For-

holdsregler, som de andre Magter uden Opsættelse ville

træffe for at bringe England til at gaa ind paa og un-

derskrive en retfærdig og med Fastlandets Tarv stem-

mende Fred." Efter en Række Forsikringer om Kej-

serens Agtelse for Kronprinsen og varme Ønsker for

Danmarks Lykke endte Talleyrand med at opfordre

Dreyer til at udtale for sin Regering Kejserens Ønske

om at høre dens Beslutning i Anledning af, hvad han

havde fremført i).

Dreyer, som var forberedt paa dette Skridt, næg-

tede med Styrke, at der var sket nogen for Frankrig

skadelig Forandring i Forbindelsen mellem Danmark og

England siden December 1806; han hævdede, at Frank-

rig ikke kunde forlange, at Danmark skulde foretage saa-

danne Skridt, som kunde udsætte det for en Magts Vrede,

der i den Grad som England kunde tilintetgjøre Dan-

mark som Sømagt og Handelsstat, uden at nogen Fast-

landsmagt kunde hjælpe det ; han spurgte, hvilke de

Magter vare. der havde forenet sig om at tvinge Eng-

land til Fred. han fremhævede, hvor nødvendigt det var.

at Danmark lærte de Fredsbetingelser at kjende, som

^) Paa Grrund af den Interesse, det har at kjende selve Ordene

i denne hidtil ukjendte Opfordring, der fra fransk Side rette-

des til Danmark, lader jeg Dreyers Depesche, livori han med-

deler den (Apostille til Depesche af 7de August), aftrykke bag i.
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man tilbød England, og han udbad sig særlig Oplysning

om, hvorledes Rusland stillede sig med Hensyn til Eng-

land, da Tilsiterfreden ikke tydede paa, at det vilde in-

skrænke sin Handel mod dette Land. Paa det sidste

Spørgsmaal svarede Talleyrand blot ved at udtale, at,

da Oktobermaaned gjorde Ende paa Sejladsen i Øster-

søen, vilde alt Handelssamkvem standse af sig selv.

Han nævnede forbavsende nok ikke Rusland særlig som

én af de Magter, der havde besluttet at tvinge England

;

men da Dreyer spurgte, hvilke disse Magter vare, sva-

rede han: „Østerrig. Preussen, Sachsen og de andre

Fastlandsmagter ligesom ogsaa de Magter, der allerede

ligge i Krig med England". Fredsbetingelserne vilde

han ikke nævne, da han mente, at „det kunde for Øje-

blikket være ligegyldigt for Danmark at faa dem at vide*'.

Samtalen førte i det Hele kun til at vise den

umaadelige Kløft, der adskilte Napoleons og den dansk-

norske Regerings Interesser. Talleyrand paastod, at de

Farer, hvormed England kunde true Danmark, kun vare

indbildte ^). hvorimod det vilde være ude med dets Neu-

tralitet, saasnart det ikke vilde tiltræde Fastlandsmag-

ternes Beslutninger imod England. De Farer, som et

Afslag kunde volde det. vilde have „en anderledes reel

Betydning." I skarp Modsætning hertil udtalte Dreyer

det som sin og tillige som sit Hofs Overbevisning, at

selv om Frankrig og Fastlandsmagterne vilde bruge

Yold og Undertrykkelse imod Danmark, vilde de Ulyk-

ker og Farer, dette derved kunde blive udsat for, „ikke

kunne sammenlignes med dem, hvormed England kunde

overvælde os, og at vi følgelig ikke kunde være i Tvivl,

naar vi havde at vælge imellem paa den ene Side en

forbigaaende Fare for vore Fastlandsbesiddelser og paa

den anden Side den Fare at miste vor Tilværelse som

Sømagt". Idet han naturhgvis erklærede at ville til-

') „Que le danger pour le Danemarc vis å vis de VAngleterre

n'était qWidéaV.
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melde Regeringen den franske Kejsers Opfordring, til-

føjede han, at han kunde tage paa sig at erklære, at

hans Hof inderlig ønskede at virke kraftig til en Fred-

slutning med England ved Forestillinger, Overtalelser

og ethvert andet venskabehgt Middel, der ikke kunde

kompromittere det overfor denne Magt . men at det

aldrig vilde umotiveret foretage noget Skridt imod Eng-

land, der var skikket til at vække dets Vrede og frem-

kalde et Brud med det i). Talleyrand s}-ntes, efter

Drejers Ord, „ikke meget opbygget' over hans forskjel-

lige Udtalelser; han lovede at give Kejseren et Refe-

rat af hans Synsmaade
;
„men han gav intet Haab om,

at denne Fyrste vilde lade sig nøje eller være tilfreds

dermed".

Det er værdt at lægge Mærke til den Styrke, hvor-

med Dreyer her udtalte sig. Han var oprørt over det

Despoti, man vilde udøve imod hans Fædreland, og, som

han skrev til Christian Bernstorff, idet han meddelte

ham Samtalen med Talleyrand. det var hans Overbevis-

ning, „at det er bedre at gjøre Modstand og, hvis det

behøves, at bukke under med Ære end at vige af Svag-

hed og at blive et Offer for altfor megen Svaghed."

Men Dreyer var for prøvet en Diplomat til af patriotisk

Varme i en saa vigtig Sag at gjøre Skridt, som maaske

vilde staa i Strid med hans Regerings Politik, Naar

han øjeblikkehg svarede saa forbavsende skarpt paa Na-

jDoleons Fordringer, var det. fordi han vidste, at hans

Regering ikke vilde gaa ind paa dem, men foretrække,

om galt skulde være, Alliancen med England. Der er

ikke Spor af Antydning til. at Regeringen har været

misfornøjet med hans Udtalelser.

I den samme Instrux, hvorved Napoleon havde gi-

vet Talleyrand (31te Juli) Befaling til at „lade Bomben
springe" for Dreyer 2), befalede han ham at sende en

^) Apostille til Depesclie fra Paris af 7de August.

^) Man faar ikke af Dreyers Referat Indtrykket af, at Talleyrand
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Kurér til den franske Gesandt i Kjøbenhavn, Didelot,

for at oveiTække ham et Brev, der udtalte Kejserens

Misnøje over, at de Løfter, Danmark havde givet, ikke

vare blevne holdte, og over at Englauds Korrespondance

med Danmark vedblev at gaa sin Gang. „I skal", hed-

der det videre, „give ham Ordre til at forhandle med
den danske Minister om Nødvendigheden af at standse

dette Samkvem og om, hvad Danmark har i Sinde at

gjøre, saafremt England vægrer sig ved at slutte Fred

paa et rimeligt Grundlag. I skal lade det staa som en

JSIulighed. at i saa Fald ville alle Havne blive lukkede

for England og Fastlandsmagteme erklære det Krig" ^).

Baade denne Ordre og Talleyrands Udtalelse til Dreyer

vilde, hvor tydeligt Sproget i dem end var, give Dan-

mark Spillerum til nogen Tids Forhandling. Men Na-

poleon traf Forholdsregler til at lade Underhandlin-

gen faa Eftertryk. Den Rolle. Junot imod Syd skulde

spille imod Portugal, blev overfor Danmark tildelt Ber-

uadotte. Denne Marechal havde allerede den 14de JuH
faaet Ordre til at besætte Hansestæderne og spærre

Trave, Elben og Weser for Englænderne. I sin Iver

for at komme til at gjøre sig gjældende, skrev Bema-
dotte i en Rapport til Napoleon : „Det vilde vistnok

volde Englænderne stor Skade, naar man besatte de

holstenske Havne; men denne Forholdsregel vilde være

ufuldkommen, saalænge Kjøbenhavn forblev afhængigt

af England. Man er almindelig overtydet om, at saa-

snart Sundet spærres, vil Freden følge umiddelbart der-

paa, og det synes, som om man vil finde sig i alle de

havde udtalt, hvad Napoleon fremhæver i sin Instrux, at hvor,

gjerne han end vilde skaane Danmark, kunde han ikke hindre,

at det vilde komme til at angre den Krænkelse afØstersøen,

hvori det havde fundet sig.

*) Vous laisserez entrevoir que, le cas arrivant, il est possible que

tous les ports de VEurope soient fermes å VAngleterre o. s. v.

Correspondance de Napoleon Ir XV, 459.
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Forholdsregler, som dette Foretagende nødvendigvis maa
kræve" i). Inden Napoleon havde modtaget denne Indbe-

retning, skrev han den 2den August 1807 et Brev til

Bemadotte ^), der iblandt andet indeholder disse Ord

:

„Hvis England ikke tager imod Buslands Mægling,

maa Danmark enten erklære England Krig, eller jeg

erklærer Danmark Krig. I dette Tilfælde er I udset til

at gjøre Eder til Herre over hele det danske Fastland.

Da I staar ved Grænsen af dette Land, saa send mig

Indberetning om de Hindringer, Danmark kunde rejse,

og om de Midler, det har til at kunne nære en Armé.

Det Sprog, I fører, skal være følgende : at klage stærkt

over. at Danmark har aabnet Sundet og tilladt Krænkel-

sen af et Hav, der for de Danske burde have været

Hgesaa ukrænkeligt som deres Landomraade" ^). Saale-

des var det fra Napoleons Side gjort umuligt for den

dansk-norske Begering at undgaa det „Enten— Eller-',

som den i længere Tid havde frygtet for^). Det er

^) Touchar d-Lafosse: Histoire de Charles XIV (Paris

1838) U, S. 6—7.

^) Dette Brevs første Ord vise, at han endnu ikke havde mod-
taget Bernadettes Skrivelse.

^) Correspondance de Napoleon Ir XV, 467.

*) Faa Dage efter at Talleyrand havde meddelt Dreyer Napo-

leons Ønsker angaaende Danmark-Norges Politik, gik han af,

og afløstes som Udenrigsminister af Champagny. Da han

meddelte Dreyer sin Afskedigelse og gjenkaldte i dennes

Erindring, hvor venskabeligt deres Forhold nu havde været i

mange Aar, benyttede Dreyer dette „bevægede Øjeblik" til

at spørge ham „som en gammel Ven", om og i hvilken Grrad

„Danmark udsatte sig for Napoleons Vrede, hvis det ikke op-

fyldte hans Forlangende". Talleyrand forsikrede ham da, at

han endnu ikke forudsaa nogen Fare for os, „hvis vi med vor

sædvanlige Klogskab og Maadehold afslog at gaa ind paa de

Fordringer, han havde rettet til mig, thi, sagde han, man har

Agtelse for Eder, man er velsindet imod Eder, og man vil

altid vise Eder Hensyn". (Apostille til Depesche af 14de

Aug.). Da Talleyrand ikke havde ringeste Interesse af at føre
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utvivlsomt, at deu vilde have svaret overensstemmende

med, hvad Dreyer allerede havde udtalt, og i Samklang

med, hvad den tidligere havde lovet England at ville

svare, at altsaa Krigen med Frankrig og dets Forbunds-

fæller svævede over Danmarks Hoved. Men allerede

inden nogen af Frankrigs Fordringer kom til Regerin-

gens Kundskab, havde England ved en Politik, der om
muHgt var endnu mere dum end forbrydersk, stødt den

bort fra sig selv og tvunget den til at kaste sig i

Napoleons Arme.

IV.

Afsendelsen af den engelske Flaade og Hær til Kjøbenhavn.

Vi have allerede set, hvorledes Efterretningen om
Slaget ved Friedlaud og Forhandlingerne i Tilsit havde

vakt den engelske Regerings saa vel som den engelske

Almenheds levende Opmærksomhed. Tvert imod hvad

Rusland havde forpligtet sig til overfor England, sluttede

det en særlig Fred med Frankrig. Allerede, medens

der blev underhandlet i Tilsit, kom det til et ret alvor-

Hgt Noteskifte i den Anledning imellem den engelske

Gesandt ved det russiske Hof, Lord Gower, der dengang

opholdt sig i det ved Tilsit nærhggende Memel, og den

russiske Udenrigsminister General Budberg ^). Kejser

Alexanders Tilnærmelse til Napoleon var saa truende,

at Tanken om den Udvidelse, Fastlandsspærringen kunde

faa derved, let maatte paatrænge sig den engelske Re-
gering. Men den kom tillige til at overveje, hvilke Fa-

Danmark-Norge bag Lyset, nu da han oven i Kjøbet ikke

var Minister mere, er dette et Vidnesbyrd om, hvor lidt han
jjaa denne Tid kj endte Napoleons virkelige Tankegang.

') Ræder anf. St. U, 106.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 14
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rer Storbrittanniens isolerede Stilling kunde volde det

ved de Angreb, der maaske umiddelbart kunde blive

rettede imod det. Vilde Napoleon nu, da han ikke

mere havde Fjender paa Fastlandet at bekæmpe, ikke

gjenoptage Planerne fra 1803 og 1804 om en Landgang

i England, og vilde han ikke dertil kunne faa Hjælp fra

Rusland og andre Fastlandsm agter? Den engelske Re-

gering fremsatte derfor i Slutningen af Juli i Parla-

mentet Forslag til at styrke Englands Forsvarsvæsen;

men samtidig vilde den gjøre et Kontrastød imod sine

Fjender, og den valgte vort Fædreland som det Sted.

hvor den bedst kunde føre et saadant Stød. Den havde

i 1801 imodegaaet en truende Forening af Fastlands-

magterne ved at kaste sig over Danmark. Xu gjorde

den det samme. Ikke blot den afvigte Vinter, men gj en-

tagne Gange i Løbet af Sommeren i)
, havde den mod-

taget bestemte Tilsagn fra vort Fædrelands Regering,

der kunde synes at maatte være betryggende, og den

havde for næppe to Maaneder siden ladet et af sine

vigtigste Blade udtale Forvisningen om. at Danmark

vilde forsvare sin Neutralitet imod Frankrig. Men dette

blev glemt i den opskræmmede Sindsstemning, hvori

Castlereagh, Canning og deres Embedsbrødre i det en-

gelske Ministerium vare komne. De holdt det for Hdet

sandsynligt, at den dansk-norske Regering vilde vove at

modstaa et forøget Tryk fra Napoleons Side. efter at

Koahtionen imod denne var knust, og da Rusland syn-

tes alt andet end fjendtligt imod Frankrig. De Grunde

til Mistillid imod Danmark-Norge , der jævnlig vare

komne frem i den sidste Vinter og Foraar, fik ny Vægt.

nu da Evnen til koldblodig at veje den dansk-norske Re-

gerings Forklaringer var mindre end nogensinde. En-

delig modtog det engelske Ministerium, efter hvad det

paastod, positiv Underretning 2) om. at en af de hemme-

1) •vfr S. 188 Note 1.

*) Skatkammerkansleren Perceval brugte under en Debat i Un-
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Lige Artikler, som Napoleon og Alexander havde aftalt

i Tilsit. gik ud piia, at Danmark skulde tvinges til at

udlevere Frankrig sin Flaade ^). En saaledes affattet

Paragraf tindes ikke iblandt Tilsiterforbundets Artikler;

og det kan tænkes, at den engelske Regering, idet den

gik ud fra, hvad den hele politiske Stilling gjorde sand-

synligt, har opstillet en blot Formodning som en sikker

Efterretning. Men man kan saameget mindre nægte Mu-
ligheden af, at den har modtaget en saadan Meddelelse,

som denne med Hensyn til Indholdets Kjærne faldt

sammen med, hvad der var vedtaget i Tilsit, og med
det, som Napoleon krævede af Danmark, at det nemlig

skulde tiltræde Fastlandsmagternes Pohtik imod England,

eller med andre Ord erklære dette Krig.

Understatssekretæren Fitz Harris havde, som det

vil erindres 2) , den 14de Juli udtalt sig for Rist om
Englands Forhold til Danmark-^Norge paa en Maade,

der maatte synes meget venskabelig. Men dog har det

derhuset det Udtryk, at Regeringen havde Kundskab „0/ the

substance of fhose secret articles from the most unquestionable

authority". (Han s ard anf. St. X, 71). Han saavel som Re-

geringens andre Medlemmer udtalte oftere, at de ikke vare i

Besiddelse af selve de hemmelig Artikler; de kjendte der-

imod deres ,,substance"

.

') De forskjellige Grisninger om, hvorledes Englænderne havde

faaet denne Underretning, findes nævnte hos Thorsøe: Den
danske Stats politiske Historie fra 1800—1814 (Kjøben-

havn 1873) S. 144—45 Note og hos Ræ der anf. Sted I, 34. In-

gen af Gisningerne er nogenlunde paalidelig, flere aldeles uri-

melige. Efter Ræ der I, 32 havde der i Lord Hutchinsons De-

pesche fra det russiske Hovedkvarter af 24de Juni for første

Gang været talt i Almindelighed om en Danmark vedkom-

mende hemmelig Artikel i Tilsiterfreden. Men for ikke at

tale om, at denne Fred først blev undertegnet den 7de Juli,

er det umuligt, at en Depesche, der blev afsendt Dagen før-

end Alexander og ^Napoleon havde den første Sammen-
komst, kunde tale om en Fredsartikel.

«) Se Side 190.

14*



212 Fjerde Bog. Fjerde Afsnit. 1807.

engelske Ministerium vistnok allerede dengang tænkt paa

Muligheden af at komme til at udøve et Tryk paa

Danmark-Norge ved Hjælp af den Troppestyrke, det var

i Færd med at sende til Østersøen. I ethvert Tilfælde

fik de engelske Søudrustninger et forøget Omfang i

de Dage, i h^ålke Fitz Harris førte et saadant Sprog,

og det var den almindelige Mening, at Flaaden, der

vilde komme til at tælle 42—43 Sejlere, var bestemt til

Østersøen 3), Den kunde have til Formaal fuldt at

værne om de Troppeafdelinger, der allerede vare sendte

til Rtigen, og den kunde navnhg være bestemt til at holde

Øje med Rusland, om hvis Tilnærmelse til Frankrig Lord

Gowers Depescher indeholdt stedse mere forurohgende

Meddelelser. Men ogsaa Forholdet til Danmark vedblev

at spille en paafaldende Rolle i den almindehge Omtale.

Det blev i de engelske Blade fortalt, at Danmark paa-

tænkte at spærre Sundet, og det vigtigste ministerielle

Blad ,.Morning Post" indeholdt en i de groveste Udtryk

affattet Artikel om et sandsynligt Brud med Danmark ^).

Paa samme Tid hed det, at Sir Brook Tailor skulde gaa

som særlig Afsending enten til Kjøbenhavn eller til

Memel, og han afrejste virkelig den 19de JuH. Hvorle-

des Tanken om, at det kunde komme til Fjendskab med
Danmark, var begyndt at blive almindelig, fik Officererne

paa den danske Korvet Fylla stærkt Indtrykket af, da

de ved denne Tid paa Hjemrejsen fra Vestindien an-

løbe Portsmouth for at faa Vand. Den her komman-
derende Admiral Gambier udbrød til den fungerende

Chef, Lieutenant C. I. F. Hedemann: „Hvad, unge Mand,
vil De her? skynd Dem hjem, maaske faar jeg imorgen

Befaling til at anholde Dem" '^). Og da en anden af

') Depesche fra London af 17de Juli.

^) „J'ai été surtout peiné de trouver dans le Morning Fost, censé

d'etre la principale feuille ministerielle, le langage le plus

grossier et le plus plat sur une rupture probable avec le

Daneynarc. (samme Depesche).

3) Ræder anf. St. I, 38—39.
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Fyllas Officerer, Lieutenant P. E. Rosenørn, var sendt

ombord paa det ved Deal liggende engelske Admiral-

skib, sagde en af Officererne her, idet han drak et Glas

med ham : „Nu klinke vi her sammen, om en Maaned
eller to ville vi ikke staa saa venlige lige overfor hin-

anden" ^). De danske og norske Skibsførere bleve me-

get urohge over de omløbende Rygter og Bladenes Ar-

tikler. Rist fik, idet han støttede sig til, hvad selve det

engelske Ministerium meddelte ham, „Times" til at mod-

sige de ondskabsfulde Rygter 2) om Danmark, og nye

Postefterretninger viste, at de vare ugrundede. Men
det var ikke hyggeligt, at Folk den ene Gang efter den

anden saa let troede paa Muligheden af et Brud med
Danmark-Norge, og navnlig pegede Artiklen i „Morning

Post" i en betænkelig Retning.

Den 21de Juli kunde Rist imidlertid sende den

behagelige Efterretning hjem, at den engelske Regering

havde lettet Blokaden af Elben. Weser og Ems, idet

Sejladsen paa disse Floder skulde staa aaben for alle

Skibe paa mindre end 60 Tons, for saavidt de ikke vare

ladede med visse Varer. Dagen efter skrev en Korre-

spondent fra London til „Moniteur": „Regeringen und-

lader intet Skridt, hvorved den kan forebygge et Brud
med Danmark. Admiralitetet har ladet flere danske Skibe

frigive, som vore Krydsere havde opbragt i forrige Uge".

Men netop et Par Dage iforvejen, den 19de Juli, traf

det engelske Ministerium den Beslutning, der skulde

blive saa skjæbnesvanger for vort Fædreland, „at for-

visse sig om Danmarks Sindelag ved at sende en

Flaade til Østersøen'. Faa Dage efter udstedte Ministe-

riet den endelige Instrux om den Fremgangsmaade, der

skulde følges imod Danmark-Norge ^). Skatkammer-

1) Historisk Tidsskrift, 4de Række, IV, 343 Note.

^) Depesche fra London af 17de Juli. Det maa være dette

Træk, hvortil Ræder anf. St. I, 32 hentyder, skjønt han for-

tæller det noget anderledes.

^) Hansard anf. St. X, 307, hvor Castlereagh udtaler, at hvad
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kansleren Perceval, Krigsministeren Lord Castlereagh og

Udenrigsministeren Canning sj-nes at have været Hoved-

mændene for Planen, der i det væsenlige allerede var

lagt, inden man havde faaet Eften-etning om Tilsiter-

fredens endelige Afslutning. Men rimelig\4s fremskyn-

dedes Udrustningerne, da denne Efterretning den 22de

Juli kom til London ^). Netop paa denne Dag begyndte

der var blevet besluttet den 19de, „relafed only to sending a

force to the Baltic in order to ascertain the disposition of
Denmark; the final instructions to attack were sent out after-

wards". I andre Beretninger (Ræder anf. St. 1, 35) hedder

det, at det i to Kabinetsforsamlinger den 17de og 19de Juli

eller maaske en eller to Dage sildigere blev besluttet „at be-

mægtige sig den danske Flaade med det Gode eller med
Magt" ; men paa disse Ord lader der sig Intet bygge, da

de ikke stamme fra en fuldt paalidelig Kilde. Det vilde,

som vi senere skulle komme tilbage til, have en ikke ringe Inter-

esse, om man i det Enkelte kunde følgeudviklingen af den en-

gelske Plan imod Danmark. Men der hviler en Dunkelhed

derover, som maaske aldrig vil blive opklaret. Castlereaghs

ovenfor citerede Ord ere altfor ubestemte til at afgjøre

det Spørgsmaal, om man strax fra først af har besluttet at af-

kræve Danmark-Norge dets Flaade. Saameget er imidlertid

klart, at den engelske Regering allerede den 21de Juli sendte

Ordre til det engelske Korps, der var overført til Riigen, om
at det skulde indskibe sig til Sjælland, og den engelske Di-

plomat Pierrepoint, der meddelte Gustav IV Adolf dette,

kunde tillige udtale, at en stor Flaade og Landgangshær

skulde gjøre en stærk Demonstration imod Danmark, om
muligt besætte Øerne og afskjære Kronprinsen Vejen til

Kjøbenhavn. (Schinkel-Bergman anf. St, IV, 240. Da-
toen den 21de Juli har jeg havt Lejlighed til at verificere).

^) Man ser oftere Medlemmer af Oppositionen i det engelske

Parlament under de Forhandlinger, som her fandt Sted i An-

ledning af Toget til Kjøbenhavn, udtale den Paastand, at

Tilsiterfreden først blev bekjendt i England den 8de August.

Et Brev fra London af 22de Juli, hvilket findes i Moniteur

for 3dje August, viser imidlertid, at Efterretningen allerede

kom den 22de Juli. At den engelske Regering ikke førend

denne Dag har faaet nogen Meddelelse derom, fremgaar af

en Depesche fra Petersborg af 18de August. I denne med-
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Regeringen at træffe sine Foranstaltninger med en Iver,

der stod i en forbavsende Modsætning til den Langsom-

hed og Mangel paa Kraft, hvormed England havde

plejet at handle, hvor det gjaldt om at hjælpe Forbunds-

fæller imod Franki-ig.

De hemmehge Aftaler i Tilsit vedrørte hgesaa godt

Portugal som Danmark-, og der er ingen Grund til at

antage, at den engelske Regering har havt mindre Kund-

skab eller Anelse om Planen imod Portugal end om,

hvad der var fastsat med HensjTi til Danmark. Den
var ogsaa ligesaa bestemt paa at træde op imod Napo-

leon det ene Sted som det andet. Men den dansk-

norske Flaades Betydning gav i dette Øjeblik Forholdet til

Danmark -Norge den største Interesse. Det vilde være

ulige lettere at true eller angribe Kjøbenhavn med de

Troppeafdelinger. der vare samlede i det østlige Eng-

land for at gaa til Rugen og Pommern. Engelske Trop-

per stode desuden allerede paa det ved Sjælland saa

nærliggende Riigen, og det var muligt ved en hurtig

Optræden at blive Herrer overKjøbenhavn, inden en eneste

Miand af den franske Hær kunde komme i Land paa

sjællandsk Grund. Man ^-ilde endog kunne naa Sjælland,

inden her kunde samles saa mange danske Tropper, at

en alvorlig Modstand var mulig. Den Bitterhed, hvor-

med den engelske Regering havde ladet Danmark-Norge
høre. at Troppestyrken i Holsten var bleven trukket

tilbage fra S^'dgrænsen og noget formindsket, og den
Frygt, man fra dansk Side havde havt for yderHgere at

opirre Englænderne ved at hjempermittere større Afde-

Knger eller sende dem til deres Gamisonssteder paa
Øerne, havde nu den heldigste Virkning for den engelske

deler Blome Indholdet af en Depesche, den engelske Gesandtj

Gower havde modtaget, og som var dateret London den 21de
Juli, og han skriver: „A cette époque on ignorait encore å
Londres les resultats des négociations de Tilsit mais on sem-

blait apprehender déjå celui d'une paiæ separée". Blomes Med-
delelse var støttet paa Growera egne Ord til ham.
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Politik. Hvad Regeringen i London havde krævet som

Danmark-Norges første Pligt, at det skulde være for-

svarsløst overfor den selv, var blevet til YirkeKghed, og

der var al Sandsynlighed for. at England ved at handle

hurtig kunde enten tvinge den dansk-norske Pegering

til at rette sig efter dets Ønsker, eller, hvis der blev

gjort Modstand, vinde et umaadeHgt Bj'tte. I Portugal

derimod vilde et Landgangskorps faa at kæmpe med
Franskmændene; og paa en Tid, da Spanien endnu helt

fulgte Napoleons PoHtik. uden at Folkestemningen enten

der eller i Portugal havde erklæret sig imod Frankrig,

vilde det være dumdristigt at sætte Landtropper i Vove

paa den pyrenæiske Halvø. Hvad der paa denne Kant
kunde gjøres. maatte ske med de FlaadeafdeHnger.

Englænderne havde let ved at samle fra Gibraltar eller

andre nærhggende Flaadestationer. Der var her ogsaa

langt mere Tid at løbe paa ^).

Først og fremmest gjaldt det for den engelske Pe-

gering om at skjule Forberedelserne til det Slag, den

vilde rette imod Danmark. Allerede Onsdag den 22de

Juli blev der lagt Embargo paa alle Skibe i de engelske

Havne, og al Forbindelse med Fastlandet blev spærret,

ja endog Torveskibenes Fart til Mundingen af Themsen

blev forbudt. Denne Afspærring varede indtil Fredag

den 31te JuH. Medens den stod paa. lod den engelske

Pegering presse Matroser i et Tal af 2.300 2). og den

fremmede Udrustningerne af al Magt. Efter at den

første Division af Flaaden allerede var sejlet den 19de

Juh, kunde HovedafdeHngen afsejle den 26de Juli fra

Yarmouth under Overadmiralen G-ambiers egen Anførsel.

Ansehge Korpser af Landtropper indskibedes ved

Diinerne, og faa Dage senere gik de andre til Expedi-

tionen hørende Skibe under Sejl.

') Først den 19de Oktober marscherede Junot over Bidassoa for

at rykke imod Portugal.

2) Efter en Skrivelse fra London af 31te Juli, der findes 1 den

Berlingske Tidende af 10de August, naaede Tallet endog 4000.
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Disse omfattende Udrustninger, større end nogen

tidligere engelsk, maatte vække en overordentlig Opsigt i

England, og Folks Nysgjemghed og Spænding forøgedes ved

den kjendelige Iver. Regeringen viste for, at den store

Expeditions Maal ikke for tidlig skulde rygtes paa Fast-

landet. Meningerne om. hvilket dette Maal var, gik i

forskjellige Retninger. I en Artikel af det engelske

Blad „Daily Advertiser" for 27de Juli hed det: „Man
tror. at det gjælder to Expeditioner, den ene til Øster-

søen, den anden til Boulogne og Holland . . . Hvis

den Expedition, der er bestemt til Østersøen, har til

Formaal at yde Svenskerne Hjælp imod Franskmændene,

kan den ikke mere føre til noget tilfredsstillende Re-

sultat" ^). Mest opsigtvækkende var vistnok en Ai-tikel

i det ministerielle Blad „Lloyds Evenings Post" af 24de

Juh. I Følge den var Expeditionens Formaal. at en

Station af anselig StjTke skulde angribes; men den

havde tillige et andet Øjemed, „hvortil den første mihtære

Stations Erobring vel er en nødvendig Forberedelse, men
saaledes. at den dog udgjør den migtigste Del deraf.

Det sidste Øjemed kan hverken naas ved Linieskibe

eller Tropper; det vil blive betroet til Søfolkene, for-

delte i smaa Skibe, besk}i;tede af de store Skibes Ud.

Landets Indbyggere ere hverken for eller imod os. De
ere forenede i fi'ivillige Korpser, men de mangle Britters

Mod, og vore Tropper kunne trodse deres Fjendtlig-

heder. Den virksomme Magt, der modsættes os, vil

bestaa af Franskmænd under en Divisionsgenerals An-
førsel. Vore Befalingsmænd skulle ikke tøve, indtil de

have lagt sidste Haand paa det første Ærinde; men
saasnart Soldater ere landede i den Egn, som er det

første Øjemed for Angrebet, eller saasnart Bden fra

vore svære Skibe virker paa de Batterier, mod hvilke de

ere udrustede, skal der ikke spildes et Øjeblik, førend

der afsendes lettere Skibe til det andet Maal for Expe-

') Denne Artikel er meddelt i Moniteur for 6te August.
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ditionen" i). Da Bladet stod i et nøje Forhold til

Ministeriet, laa den Formodning nær, at det ikke talte

uden Bemyndigelse, og skjønt Ordene vare saa dunkle, at

de nærmede sig til Nonsens, bleve de dog let opfattede

som antydende . at i det mindste den ene Del af Expe-

ditionen gjaldt Danmark. Overhovedet maatte Tanken

som en Følge af. hvad der i de nærmest foregaaende

Dage havde været paa Tale. stærkere end nogensinde

vende sig til Danmark. Der blev fra ministeriel Side

udbredt Rygter om, at den danske Flaade var solgt til

Frankrig, at der var franske Tropper i Danmark 2). og

at en høj fransk General kommanderede i Kjøbenhavn^),

hvorfor ogsaa Besætningen paa den engelske Flaade. da

deu' kom til de danske Farvande , ventede at træffe

Landet fuldt af Franskmænd og spurgte om. hvor Bona-

parte var ^). Oi3positionsbladene derimod fremstillede

det som meget uheldigt, hvis Expeditionen var rettet

imod Danmark. ..Det vilde", hed det i Bladet ,.L'oracle" '>)

') Her er væsenlig fulgt det Referat, der gives hos Hellfried:
Forsøgtil enpolitiskOverskuelse afEnglandsOver-
fald paa Danmark i Aaretl807 (Kjøbenha\Ti 1808), S. 41.

Endnu udførligere er Artiklen gjengivet i Nyeste Skil-

derie af Kiø ben havn for 19de August 1807 og derefter i

A. C. Hansen: Kiøbenhavns Leirkrands for Aaret
1807 (Kiøbenhavn 1807). Fra dette udførligere Referat er

Stedet om de frivillige Korpser og de franske Tropper taget.

^) Lignende Rygter vare ogsaa i Omløb andre Steder. I det

mindste blev det fortalt i Frankfurt (4de August), at, hvis

England indtil den 9de August nægtede at deltage i Freden,

skulde alt Samkvem med Fastlandet være spærret for det,

30,000 Franskmænd skulde i Forening med de Danske spærre

Sundet og opkaste Landbatterier, de fornemste Marschaller

vare kaldte til Paris for at modtage Instruxer (Nyeste
Skilderie af Kiøbenhavn for 19de August 1807).

3) Hellfried anf. St. S. 24. Note.

**) Laurids Engelstofts Dagbogsoptegnelser for 1807 og

1808 i Danske Samlinger, 3dje Bind S. 100.

^) Saaledes næ%Ties Bladet i Moniteur for 9de Augiast, hvori

denne Artikel er aftrvkt.
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af 29de Juli. ,,være en stor Ulykke, det vilde bringe os

Rusland paa Halsen, fordi det vilde være et aabent An-

greb paa Østersøens Frihed". I' ,.Morning Chronicle-'

for samme Dag hedder det: ,.Man taler for Øjeblikket

kuh Oto de Expeditioner, der udrustes. Vi have hidtil

Intet villet sige derom, skjønt \'i have kjendt alle de

Rygter, man har sat i Omløb. — Hvad den ene af disse

Expeditioner angaar, da vilde den være et saa oprørende,

saa uundskyldeligt Foretageride, at vi ikke engang \-ille

nævne det, overtydede, som vi ere, om at det, man for-

tæller derom, er aldeles falsk" ^).

Da det engelske Ministerium havde standset alt

Samkvemmet med Fastlandet, vilde det have været

umuligt for Rist i rette Tid at sende sin Regering nogen

Beretning om det umaadelige Omfang, Rustningerne

havde taget, og de for Danmark saa ildevarslende Rygter,

der siden den 22de Juh vare i Omløb 2). Men han ^idste

desuden ikke mere om den engelske Politik, end hvad der

stod i Bladene. Han blev efter Ulykkerne i August og

September stærkt sigtet af den offenthge Mening her i

Landet for ikke i Tide at have slaaet Allarm for Re-

') Moniteur for 9de August.

-) Idet han affatter en Depesche den 28de Juli, tilføjer han, at

han forudser, at den først vil komme til Bernstorff „med den

næste Kurér". Den nærmest følgende Depesche er affattet

den 31te Juli; men da han den 3dje August tilskriver Bern-

storff et „lettre particuliére", som han afsender med Fyrsten

af Wittgenstein, udtaler han i dette Brev sin Frygt for, at

Bernstorff endnu ikke har faaet hans sidste Rapporter, og

han tilføjer med Grund: „Danmarks Skjæbne maa i Følge al

Sandsynlighed være afgjort, inden disse ere komne til deres

Besteramelsested". Der er uheldigvis ved disse Depescher

fra ham ikke sat noget Mærke om, paa hvilken Dag de ere

blevne modtagne. En Depesche, han afsendte den Ilte Au-
gust, fik Regeringen først den 15de September; Brevet, som
Wittgenstein overbragte, fik Regeringen derimod allerede

den 9de August.
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geringen 1). Hans Depescher give imidlertid, som alle-

rede antydet, det Indtryk, at han var en virksom Mand,
og han havde strax efter sit Komme til England stillet

Forholdet til denne Magt i et alvorligere Lys, end hans

Forgænger havde gjort. Han blev ogsaa efter sin Hjem-

komst i Efteraaret gjort til „Legationsraad", et Vidnes-

byrd om, at Regeringen ikke mente at kunne bebrejde

ham Mangel paa Iver i den farhge Tid, der var gaaet

nærmest iforvejen. Men klart er det, at han ikke naaede

snart at se Faren i dens hele Omfang. Baade paa

Grund af hans ringere Stilling som Chargé d'affaires og,

fordi han endnu ikke havde været længe i London,

fattedes det ham paa tilstrækkehg gode Forbindelser

med fremragende engelske Statsmænd. Maaske har han

trods den Begavelse, han efter Steffens' Vidnesbyrd har

hart, heller ikke ha\'t Talent til let at skaffe sig paa-

hdehge Efterretninger eUer Skarpsynethed nok til at ane

Sandheden blandt de forskjellige Rygter og Meddelelser

om Expeditionen. Hos andre Staters Diplomater har

han ikke kunnet faa den ringeste Hjælp. Navnhg var

det uheldigt for ham, at den Magts Gesandt, der maatte

have kunnet give ham de bedste Oplysninger om den

hele Stilling, nemlig den russiske Gesandt Alopæus, var

engelsk sindet i den Grad, at han endog kun Kdet vare-

tog sin egen Regerings Tarv. Efter at han tidligere

havde gjort Danmark - Norge Skade ved at støtte den

engelske Regerings ]\Iistro imod det, sjTies han nu at

have ønsket og opmuntret til Toget imod Sjælland, i

Haab om, at hans eget Hof derved skulde bhve skræmmet

fra at bryde med England 2). Han vilde være den sidste

til at advare Rist og den dansk-norske Regering.

Endnu den 28de Juh vidste Rist ikke mere om de

1) Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie III, 233,

og Steffens: „Was icli erlebte" V, 298.

2) Rist sigter ham i sin Depesche af 25de September med stor

Styrke for, at han efter Tilsiterfreden „pour forcer la main å

sa propre cour, coficourut å conseiller et å former le plan de
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engelske Rustningers Maal , end at der havde været

meget forskjellige Rygter, „og at man for Øjeblikket tror,

at hele Expeditionen er bestemt til Østersøen". Tre

Dage senere har han faaet Efterretninger om, at hele

Flaadeexpeditionen skal være „rettet imod Danmark og

have til Formaal at besætte Sjælland som en fremskudt

Post, der under den vanskelige Stilling, England har i

Østersøen, kunde sikre dets Sejlads Indgangen til dette

Hav og Herredømmet her." Imidlertid holder han

endnu dette for utænkeligt, og han ledsager sin Med-

delelse derom til den dansk-norske Regering med at op-

stille forskjellige Formodninger, der skulde svække den

Frygt, som en saadan Efterretning let maatte fremkalde.

Selv om denne Depesche var kommet den dansk-norske

Regering ihænde i Løbet af faa Dage, hvad den efter

al Sandsynlighed ikke er, vilde den endnu kun have

givet lidet paahdehge Meddelelser om Expeditionens

Maal. Det er først den 3dje August, at Rist har vir-

kehg Klarhed paa, hvad dette er. Samme Dag laa alle-

rede Gambiers Flaade tæt Nord for Helsingør i).

Vinfernale expédition contre le Danemarc, dont il envisagea

la réussite comme un gain pour ce qxi'il appelle la bonne cause''

.

Dette stadfæstes ved den Bitterhed, hvormed den russiske

Udenrigsminister Romanzoff i Oktober udtalte sig for Blome
om Alopæus's Holdning (Depescher fra Petersborg af 23de

og 30te Oktober).

*) Det vil af disse Kjendsgjerninger, hvormed maa sammen-

holdes Noten S. 219, være klart, hvor urigtigt det er, naar

Ræder anf. St. I, 36 fortæller, at det lykkedes Rist „under

den almindelige Embargo paa Skibe at forskaffe sig fra til-

forladelig Kilde Underretning om den engelske Udrustnings

Bestemmelse, som ogsaa om den saa hemmeligholdte Afsen-

delse af Minister Jackson til Kiel, ligesom han ved et sær-

deles lykkeligt Tilfælde erholdt Lejlighed til at underrette og
forberede det danske Ministerium om begge disse saa vigtige

forestaaende Begivenheder. Kort derefter leverede de offentlige

engelske Blade først skjulte, dernæst mere bestemte Hentydnin-

ger paa den allerede til Udførelse bestemte Plan"'. Ved det

„særdeles lykkelige Tilfælde" kan kun tænkes paa, at Rist fik
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Lord Castlereagh havde den 31te Juli med Selv-

følelse udtalt i det engelske Parlament, at de, imod

hvem Rustningerne bleve trufne, ikke skulde kunne ane,

at de gjaldt dem. Dette gik fuldstændig i Opfyldelse.

Efter at Gambiers Flaadeafdeling , der bestod af 12

Linieskibe foruden mindre Fartøjer, den 3dje August

var naaet til Helsingør og under gj ensidig venskabeUg

Salut var sejlet forbi Kronborg , krydsede den længere

mod Syd i Sundet. Et Par Dage senere kom den næste

store Afdeling, saaledes at der den 8de August laa en

Plaade i Sundet paa 24 Linieskibe og 22 mindre Krigs-

skibe, foruden Transportfartøjer. Imidlertid sejlede en

tredje Eskadre, bestaaende af 4 Linieskibe, 5 Fregatter

o^ 8 Brigger den 4de August ned igjennem -Store Belt, og

Sjælland var omgivet af engelske Krigsskibe. Ligesaa

fredeligt det saa ud, naar Englænderne betalte Told af

Førselsskibene, der gik igjennem Sundet, sendte Officerer

til Kronborg for at komphmentere Kommandanten her,

eller lode Baade i Mængde gaa ind til Helsingør for at

kjøbe Levnetsmidler her, ligesaa truende var denne

kolossale Flaade baade ved sin Styrke og ved den Stil-

ling, den indtog.

Det Omfang, Rustningerne havde faaet, var først

og fremmest en Følge af, at Alt ligesom laa til rette

for den engelske Regering, der i længere Tid havde

truffet Foranstaltninger til at kunne træde op ved Øster-

søen imod Franskmændene og allerede var i fuld Gang
med at hjælpe Svenskerne. Fremdeles havde de engelske

IVIinistre et klart Indtryk af, at det gjaldt om at være

Brevet af 3dje August afsendt med Fyrsten af "Wittgenstein;

men dette Brev kunde ligesaa godt være blevet i hans Pult.

Det er ganske rigtigt, at Jacksons Afrejse fortælles i en af

Rist's Depescher (af 31te Juli); men den hele Meddelelse

indskrænker sig til følgende Ord: Mr. Jackson ci devant mi-

nistre å la cour de Prusse, partira ces jours avec une mission

pour le continent''. Heraf skulde Regeringen ikke blive me-

get klog.
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saa vis som muligt paa en hurtig og afgjørende Sejr.

Aaret havde ,været lidet gunstigt for de engelske Vaaben.

Englænderne havde været heldige med at erobre den

hollandske Curaijao paa Aarets første Dag, og i Fe-

bruar var det lykkedes dem at gjøre sig til Herrer

over Montevideo i Sydamerika; men et Forsøg, som en

engelsk Flaade havde gjort i Februar paa at trænge

frem til Konstantinopel og tvinge den tyrkiske Sultan

til at udlevere sin Flaade og slutte Forbund med Rus-

land og England, var endt med Skam og Skf^de. Den
franske General Sebastiani, d^r opholdt sig her som

Gesandt, havde sat Mod i de forskrækkede Tyrker, det

var lykkedes at trække Tiden ud med .UnderhandHnger,

og i Løbet af en Uge havde Tyrkerne faaet opkastet en

Række Skanser, hvorfra ikke færre end 1000 Kanoner

viste deres Mundinger imod de engelske Krigsskibe.

Disse maatte skyndsomt sejle bort (1ste Marts) og slap

kun med Tab tilbage igjennem Strædet ved Dardanel-

1erne. Faa Uger senere landede et engelsk Expedi-

tionskorps i Nærheden af Rosette i Ægypten, men led

saa store Tab ved Forsøget paa at angribe denne By,

at det maatte trække sig tilbage til Alexandria, hvor

det blev belejret af Tyi'kerne , indtil det efter en ;K,api-

tulation maatte rønime denne ,By og Ægypten (Septem-

ber 1807).

Disse tvende Hdet ærefulde Expejditioner havde vakt

almindehg Forbitrelse i England. Skjønt man endnu

ikke vidste, at et endnu værre Nederlag var Kdt ved et

nyt Forsøg, der i Juli var sket paa at fravriste Spanierne

Buenos A}Tes, vare de nok til at vise iRegeringen Nød-
vendigheden af ved Toget til Kjøbenhavn at træffe sine

Foranstaltninger saaledes, at man ikke udsatte sig for

enGjentagelse af shge Uheld. Da Englænderne iAaret 1-801

vilde tvinge Danmark-Norge tii at frafalde det væbnede

Neutralitetsforbund , havde de blot brugt deres Flaade

dertil, og om de end havde naaet deres Maal, var den

Fare, de havde været udsatte for, og det Tab, de havde
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lidt, saa stort, at de ikke ønskede at kjøbe en ny Sejr

saa dyrt. Omfanget af de engelske Rustninger i 1807

er. næst Xelsons Parlamentærflag, det bedste Vidnes-

byrd om, hvormeget den af Englænderne saa lovpriste

„afgjørende" Sejr 1801 havde at sige. Oven i Kjøbet

havde de nylig lært ved Konstantinopel, hvor Hdt en

Elaade alene formaar at udi'ette imod en Hovedstads

Batterier, selv naar disse bhve opførte i største Skyn-

ding. Regeringen besluttede derfor i Fremtiden at lade

slige Exjjeditioner ledsage af Landtropper. Det syntes

den klogest ved Toget til Kjøbenha-\Ti blot at lade den

mægtige Flaade afgive Værnet for Expeditionen. medens

den egentlige OjDgave blev overdraget et ArmékorjDs j^aa

30,000 Mand, imod hvis Angreb fra Landsiden den

engelske Regering vidste, at Kjøbenhavn kun kunde

gjøre kortvarig Modstand. Det var endog sandsynhgt.

at naar det hele Tog fandt Sted med en saa overvæl-

dende St}Tke og med en saa overraskende Hurtighed,

vilde den dansk-norske Regering indse Umuligheden af

at gjøre Modstand, og strax give efter for de engelske

Fordringer.

Allerede inden Gambier med Flaaden havde naaet

Helsingør, var Fregatten „Survailant" den 31te Juh

kommen til Sundet. Ombord paa denne var den engelske

Diplomat Sir Brook Tailor, som den 19de havde for-

ladt England ^). Han blev strax landsat ved Kjøben-

havn og overrakte den herværende engelske Gesandt

Garlike Befaling til at gaa som Udsending til det preus-

siske Hof, medens han selv skulde afløse ham i hans

Stilling ved det dansk-norske Hof. Garlike havde stedse

virket for et venskabeligt Forhold imellem Danmark-

Norge og England. Han havde baade givet Regeringen

i Kjøbenhavn de stærkeste Forsikringer om sit Hofs

^) Det ligger nær at tænke sig denne hans Afsendelse som en

Følge af den samme Dag trufne Beslutning at „forvisse sig

om Danmarks Sindelag'', hvorom der er talt S. 213.
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gode Sindelag og paa den anden Side i sine Depescher

stærkt fremhævet Danmark -Norges Iver for at liolde

fast ved Neutraliteten, og hvor langt det var fra. at der

i Kjøhenhavn blev truffet Foranstaltninger, som kunde

tyde paa et imod England fjendtligt Sind. Han havde

derfor stadig indskærpet Nødvendigheden af at vise

Danmark Hensyn ^). Denne hans Holdning havde, — i det

mindste paastod han det selv, — vakt det daværende Mini-

steriums Uvilje, saa at det vilde hæ^^le sig paa ham ved

at sende ham bort fra Kjøbenliavn paa en Maade, der

tog sig ud som et Bevis paa Unaade 2). Under alle

Omstændigheder vilde han efter sin Fortid kun lidet

egne sig til at føre det Sprog, hvori den engelske Re-

gering nu ønskede, at der skulde tales til Danmark-
Norge.

Ligesaa krænkende som Garlikes Bortsendeise var

for ham selv. ligesaa fornærmende var det imod den

dansk-norske Regering at lade hans Afløsning af en

anden Dijilomat finde Sted uden nogensomhelst forud-

gaaende Meddelelse derom. Men det var oven i Kjøbet

baade taktløst og snedigt, under de daværende Forhold

at sende en Mand som Tailor til Kjøbenhani. Han
havde tidligere som Gesandt i Kassel taget Del i det

Rænkespil, som forskjellige engelske Diplomater dreve

med franske Emigranter imod Napoleon. Da dette var

almindelig bekjendt, opnaaede det engelske Ministerium

ved hans Afsendelse strax at bringe den dansk-norske

Regering i stor Forlegenhed; tlii der kunde ingen Tvivl

være om, at Napoleon ikke vilde taale, at den lod Tailor

opholde sig som Gesandt i Kjøbenhavn. Imidlertid af-

') Om Garlikes venskabelige Holdning imod Danmark-Norge
findes baade Antydninger i hin Tids Fly\'eskrifter, og de tid-

ligere citerede Depescher fra Baron Oxenstjerna vise det

tydelig.

2) Om hans Forhold til det engelske Ministerium se Memoirs
of the court and cabinets of George the third IV,

200—201.
Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 15
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viste den ham dog ikke; men han havde den 3dje

August en Sammenkomst i Kjøbenhavn med Joachim

Bernstorff. Under denne udtalte han strax, at hans

Hof fra god Kikle vidste, at Eusland og Frankrig havde

givet hinanden Tilsagn om at træde op paa en fjendtlig

Maade imod Storbrittannien, og at Danmark havde ladet

sig formaa til at være med heri ^). Joachim Bernstorff

erklærede uden Tøven, at Intet kunde være mere falsk

end den sidste Paastand, og han tilføjede, hvad der var

ligesaa sandt, at Danmark ikke kj endte andre Forplig-

telser imellem Frankrig og Eusland end dem, der inde-

holdtes i de offentliggjorte Artikler af Freden i Tilsit.

Intet berettigede i Følge hans Paastand den danske

Regering til at tiltro Kejser Alexander fjendtlige Tanker

imod England, og, vedblev han, „hvad os selv angaar»

vilde Intet kunne rokke vor Beslutning om
med alle de Midler, der staa til vor Raadighed.
at opretholde vor Uafhængighed, vor Neutra-

litet og vort Venskabsforhold til England" 2).

I god Samklang med, hvad den dansk-norske Regering

baade i December og jævnlig senere havde tilsagt Eng-

land, i Overensstemmelse med den Opfattelse af Danmark-

^) Dette sidste tager sig ud som en bevidst Usandhed. Tailor

var rejst fra England den 19de Juli, inden Efteretningen om
Tilsiterfreden var kommen til London. Det var desuden en

bekjendt Sag, at Danmark-Norge ingen Diplomat havde i

Tilsit, saa at det var umuligt, at det allerede kunde have til-

traadt en Aftale, der her var sluttet imellem Kejser Alexan-

der og Napoleon.

') ,,Que pour ce qui nous regarde nous memes, rien ne saurait

éhranler en nous la resolution de mamtenir par tous les moyetis

en notre pouvoir notre indépendance, notre neutralité et nos

rapports d'amitié avec la grande Bretagne'^. Denne Erklæring,

der er Hovedsagen, fattes i det Referat af Samtalen, som
man finder hos Hellfried anf. St. S. 48 og efter ham i alle

andre Beretninger. Hensyn til Frankrig har formodentlig

forhindret den dansk-norske Regering fra at lade Offentlig-

heden vide, at den saa bestemt havde valgt engelsk Parti.
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Norges Politik, som selv det engelske ministerielle Blad

„Lloyds Evenings Post" havde gjort gjældende i Maj. og

nøje svarende til de Udtalelser. Preyer omtrent samtidig

med den Bernstortt-Tailorske Samtale fremsatte til Talley-

rand, havde Joachim Bernstorff saaledes givet Tailor en

aaben og for England fuldt ])etryggende Erklæring om
den dansk-norske Politik. Paa Grund af den gjældende,

saare uheldige Forretningsgang var dette Svar dog kun

foreløbigt, og Joachim Bernstorff skyndte sig med at

tilmelde sin Broder og Kronprinsen Samtalen *). Na-

turligvis blev hans Svar fuldstændig godkjendt, og idet

Chr. Bernstorff gav Rist en Meddelelse derom, udtalte

han til denne, at han skulde give den engelske Rege-

ring Forsikringer i samme Retning, saa tidt Lejlighed

frembød sig 2),

Det Truende, der laa i Tailors Udtalelser, maatte

træde særlig frem ved den engelske Flaades Komme.
Gambier anki-ede ved Helsingør samme Dag, som Tailor

for Joachim Bernstorff fremsatte Sigtelsen om, at Dan-

mark havde taget fransk Parti imod England. Skjønt de

danske Blade ligesom alle andre europæiske i længere

Tid havde talt om Rustningerne i England, anede Ingen

dog, hvilket Omfang disse havde faaet, efter at den

engelske Regering den 22de Juli havde truffet sine Af-

spærringsforanstaltninger. Den sidste Efterretning, man
havde fra London, var fra den 21de Juli 3). Da den store

') Thors øe anf. St. S. 154 tager Fejl ved at sige, at J. Bern-

storff „ikke synes at have sendt Kronprins Frederik nogen
Meddelelse om Samtalen med Tailor".

2) Chr. Bernstorff's Depesche af 7de August til London inde-

holder Referatet af Broderens Samtale med Tailor. Derefter

hedder ået: C'est å ces niernes assurances que vous voudrez bien,

Monsieur, conformer votre langcge aussi souvent que l'occasion

s'en présente et sans crainte d'étre jamais dementi par votre

cour. Noiis pouvons succomber å la force, mais nous ne varie-

rons jamais ni dans nos principes ni dans nos sentimens".

^) I Berlingske Avis for 31te Juli.

15*
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Flaadeafdeling . under Grambiers egen Førelse, kom til

Sundet, niaatte Tanken om. at der maaske var Fare

paa Færde, paatvinge sig Folk. Den Højstkomman-

derende i Kjøbenhavn, General Peymann, sendte strax

om Aftenen den 3dje August en Stafet til Kronprinsen

med Melding om Flaadens Komme, og raadspurgte den

næste Dag Joachim Bernstorff som Direkteur for det

udenrigske Departement om. hvorvidt der i Anledning

af den engelske Flaades Komme burde træffes jMilitær-

foranstaltninger ; han var nemlig selv aldeles uvidende

om. hvordan Forholdet var til England. Joachim Bern-

storff erklærede, at ,.Hensigten med den engelske Expe-

dition endnu var ham ubekjendt, at han ikke turde

antage, at dens Hensigt var et virkelig fjendtligt An-

greb imod Danmark, og at det derfor maatte forekomme

ham tilraadeligt for det første ikke at tage nogensom-

helst i Øjne faldende Forsvarsregel. men i denne Hen-

sigt at afvente Hans kongelige Højhed Ki'onprinsens

BefaHnger, som allerede ved en Dagen forud afsendt

Stafet var bleven underrettet om den engelske Flaades

Nærmelse". Den samme Synsmaade fastholdt Joachim

Bernstorff under en Forhandhng den 7de August med Stats-

ministeren Grev Schimmelmann ^). Yice-Admiral "\^eugel

og Peymann i Anledning af Efterretninger om en

Mængde engelske Transportskil)es Komme til Sundet 2).

Dette Joachim Bernstorffs Kaad var, som Begiven-

hederne snart viste, saare uheldigt, og det gav ogsaa en

Samtidig Anledning til at minde om det franske Ord-

sprog: Qui se fait bréhis, le lonj) le mange. Men det

er ingenlunde uforklarligt. Om J. Bernstorff end af sin

Samtale den 3dje August med Tailor havde maattet faa

Indtrykket af Englands umaadehge Mistro og ikke kunde

^) De andre Medlenlmer af Statsraadet, der plejede at være i

Kjøbenhavn, nemlig Hertugen af Augustenborg og Chr. D.

Reventlow, vare tilfældig\'is ikke i Staden i de Dage. Ellers

vilde Sagen være bleven forelagt Statsraadet.

«) Ræder anf. St. I, 499. Bilag I.
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være i Tvivl om, at de engelske Dag for Dag voxende

Stridskræfter skulde udøve et Tryk paa Danmark-Norge,

saa vidste han tillige, at han havde givet en Erklæring,

der foreløbig indeholdt Alt, hvad den engelske Regering

kunde ønske. Det endelige officielle Svar kunde han

føi-st give Tailor, naar hans Broder fra Kiel underrettede

ham om Kronprinsens Resolution og denne var forelagt

Kongen til Godkjendelse. Da han vidste, af hvilken

Natur en saadan Resolution vilde blive, havde han Haal)

om, at man vilde komme til en god Forstaaelse med
Englænderne; men det laa da ikke fjærnt for ham at

holde det for tilraadeligt, ikke at opgive den helt frede-

lige Holdning, der kunde tjene som et Vidnesbyrd om
Sandheden af den Erklæring, han havde givet. Uhel-

digvis viste den slette Ordning af Styrelsen nu sine

Virkninger mere slaaende end nogensinde. Paa et Tids-

punkt, da hvert Øjeblik var kostbart, skulde der skrives

til Kiel for at udvirke et endeligt fuldgyldigt Svar til

Tailor. Saafremt denne ikke fandt det fyldestgj ørende,

vilde man blive nødt til at forsvare sig med Vaaben;

men det gjaldt i saa Fald om at træffe Forsvarsanstalter

saa snart som muligt, inden endnu den hele engelske

Styrke var naaet til Sjælland. Saaledes soni Forholdet

nu var, ^^lde der nødvendigvis gaa flere Dage tabt.

Det Haab , Joacliim Bernstorff utvivlsomt har havt

om, at hans Svar til Tailor skulde kunne afværge et

Brud med England, synes at være blevet delt af hans

Broder og af Kronprinsen. Christian Bernstorff følte

vistnok stor Harme over Englands Optræden ved

denne Lejlighed. „Vi havde" , skriver han til Rist

(7de August), „maattet være forberedte paa, at Tilsiter-

fredens Følger vilde volde os Vanskeligheder af mere

end én Slags. Men vi havde ikke anet, at det \'ilde

være Ira den engelske Regerings Side, at vi vilde faa at

prøve den første Ubehagelighed og den første Krænkelse,

som den voldte os. Hvad enten denne Regerings let-

troende Mistænksomhed har bragt den til at lade sig
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narre af de slet grundede Eygter, der ere naaede til

den fra Fastlandet, eller den i Virkeligheden vil yp^e

Xiv med os, for at sikre sig de Fordele, som Sjællands

Besættelse vilde yde den under en Krig i Østersøen, er

det klart, at den aldrig vilde have kunnet træffe For-

holdsregler, der mere vare i Stand til at ængste os

og bringe os i en vanskelig Stilling. Hvad saa end

Maalet er med Afsendelsen af en Flaade til Sundet,

kan det ikke være skjult for det engelske Ministerium,

at denne Beslutning mere end nogen anden maa virke

til at fremkalde et Uvejr imod os, som vi af al Magt

stræbe at afværge, og imod hvilket man skulde tro, at

England selv maatte have Interesse af at sikre os."

Uagtet Bernstorff ikke tør nægte Muligheden af, at

England vilde }i)pe Kiv med Danmark , frygter han

mest for, at dets Politik skal have „et Uvejr" fra en

anden Kant til Følge, nemlig en fransk Opfordring til

at slutte sig til Fastlandsspærringen. Men det er dog.

som vi have set ^), hans og Kronprinsens Tanke at ville

„med al den Magt, der staar til Raadighed, forsvare

Danmarks Neutrahtet og Venskabsforhold med England"

imod et saadant Uvejr. Naar han, efter at have givet

Rist Instrux om at udtale dette til den engelske Rege-

ring, derpaa tilføjer: „Vi kunne bukke under for Mag-

ten, men \i ville aldrig vakle i vore Grundsætninger el-

ler i vore Følelser", er det et yderligere Vidnesbyrd om,

hvor bestemt den dansk-norske Regering endnu var paa

at ville modsætte sig enhver fransk Opfordring til at

bryde med England.

Man skulde ikke tro, at den engelske Regering

kunde kræve mere, end hvad der var tilsagt Tailor.

Men allerede Dagen efter, at Chr. Bernstorff havde

udtalt sig paa den nylig omtalte Maade i sin Depesche

til Rist, traadte Forholdet til England frem i en ny og

forfærdelig Skikkelse. Den ottende August landede en

') Jvfr. Side 227.
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engelsk Diplomat, Sir Francis Jackson, i Tonningen og

ilede til Kiel. Han søgte strax at faa en Samtale med
Christian Bernstortt'. der til sin Skræk hørte, at Eng-

land nu stillede Danmark-Norge Alternativet imellem

en nøje Alliance eller Krig, men saaledes, at selv i

Tilfælde af en Alliance skulde Flaaden udleveres den

engelske Regering som et Pant, saa længe Krigen

imellem Frankrig og England varede. Jackson udtalte,

at hans Regering var underrettet om. at man traf For-

anstaltninger til at tvinge Danmark til at lukke sine

Havne for Storbrittanniens Handel og Skibsfart, og at

den holdt det for nødvendigt at komme sine Fjender i

Forkjøbet ved hurtige og kraftige Forholdsregler, da

Danmark ikke havde tilstrækkelige Hjælpekilder til at

modsætte sig deres Planer, selv om det havde Viljen

dertil. Han undlod ikke at gjøre opmærksom paa, at

Bernadotte havde taget sit Hovedkvarter i Hamburg,

og han fremhævede stærkt, at dette stod i Forbindelse

med Planer fra fransk Side om at tvinge Danmark.

Han vilde endog insinuere, at Bernadotte havde været

i Kiel eller i det mindste havde villet begive sig derhen.

Som om Jackson havde en ond Samvittighed ved sit

Ærinde, rykkede han frem med den hele Række af

Klagepunkter, som den engelske Regering i henved tre

Fjerdingaar havde plaget Danmark-Norge med. Dette,

sagde han, havde med en stødende Bitterhed besværet

sig over de formentlige engelske Overgreb til Søs,

medens det rolig havde fundet sig i det franske Dekret

af 21de November 1806 om Fastlaudsspærringen , det

havde i det Hele vist en paafaldende Partiskhed for

Frankrig, og der havde paa de danske Værfter fundet For-

anstaltninger og Forberedelser Sted, som ikke kunde

være rettede imod nogen anden Magt end England. Det

meste heraf, navnlig det sidste i) var aabenbar Usandhed;

men det var godt nok til at fremføre i et saadant Øje-

') Jvfr. Memoirs of the court and cabinets osv. IV, 201,
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blik, hvor det blot gjaldt om at finde paa Noget, der

kunde se ud som Grunde.

Jackson fik derefter Foretræde hos Kronprinsen

selv ^). Bernstorff førte ham til denne, medens han sad

efter IMiddagstaflet i sin vante FamiHekreds. Det kom
nu til den i sin Tid berømte Samtale, hvormed Rygtet

strax fik travlt, og hvorom der snart endog kom et Re-

ferat frem i Moniteur (26de August) 2). Jackson gjentog

hvor man har en engelsk Søofficers bestemte Vidnesbyrd, om
at dette var usandt.

*) Bernstorff har givet et Referat af Jacksons Forhandling med
ham selv og kortere Meddelelser om den engelske Diplomats

Samtale med Kronprinsen i en Rundskrivelse til de forskjellige

Gresandtskaber af 10de og 16de August, Depescher til Paris

og Petersborg af 10de August, og udførligst til London af

Ilte August 1807, i hvilken Depesche dog det af England op-

stillede Alternativ er mindre tydelig angivet end i Rund-
skrivelsen af 16de August.

2) Dette er aabenbart bygget paa en Indberetning af den

franske Gesandt i Danmark, Didelot af 18de August, hvis

Brev derom ogsaa ligger til Grund for Lefebvres Fremstil-

ling anf. St. III, 140. Medens vi have Chr. Bernstorffs eget

Referat af hans nylig anførte Samtale med Jackson, savnes

en officiel dansk Fremstilling af Kronprinsens Samtale med
denne Diplomat, ligesaa lidt som man fra engelsk Side har

meddelt den Beretning, som Jackson rimeligvis maa have givet.

De almindelige Fremstillinger (jvfr. Ræder anf. St. I, 52) ere

for det meste byggede paa den franske Meddelelse derom, og

selv om denne rimeligvis støtter sig til Udtalelser af den

dansk-norske Regering, kan det let hænde, at den er meget

ufuldstændig og tillige udsmykket i Enkelthederne. Det i Tex-

ten anførte vigtige Sted om, at Jackson krævede Sjællands Be-

sættelse af engelske Tropper, findes i „Ex pose de la situa-

tion politique du Danemarc depuis Tan 1807 jusqu'

å l'an 1814 par S. M. la reine Marie Sophie Frede-
rikke". (Danske Samlinger 2det Bind S. 2). Hermed
stemmer det, at baade Bernstorffs Depesche til London af 10de

August og Rundskrivelsen af 16de August %dse, at der har

været Tale om flere „gages"
;
„Moniteur" siger ogsaa, at Eng-

Ic.nd krævede foruden Flaaden „la remise de la forteresse de

Cronenboiirg et de la ville de Copenhague.^
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Fordringen om Flaadens Udlevering, idet han hævdede,

at saalænge den forblev i den danske Regerings eget Værge,

var England end ikke ved en Alliance med denne sikret

imod de Phiner, Rusland og Frankrig liavde lagt med Hen-

syn til Danmark. Og ikke nok dermed, han krævede, at

Sjælland skulde holdes besat af engelske Tropper, saa

længe Krigen varede imellem England og Frankrig.

Det klang næsten som Spot, naar han ved Siden heraf

erklærede, at han liavde Fuldmagt til at tilbyde Dan-

mark Understøttelse af en Del eller af hele den Magt.

England havde ved Kysten af Sjælland. Man maatte

i Sandhed finde det velvilligt, at Englænderne vilde for-

svare det Land, de selv besatte! Jackson tilføjede, at

den engelske Expedition var saa stærk, at den kunde

naa sit Maal med Magt og saaledes give det danske

Hof den Undskyldnhig overfor Frankrig, at det var

blevet tvunget til at underkaste sig det engelske Kabinets

Fordringer. Derimod turde han ikke give Tilsagn om
nogen bestemt Hjælp. England ^'ilde yde. Hans Tilbud

var i Almindehghed „den inderligste Alliance og enhver

Protektion. England kunde give."'

Saafremt man kan tro de forskjellige Fortællinger,

der kom i Omløb om Samtalen, havde Jacksons Holdning

under denne været studs og brutal. Han havde i Først-

ningen ikke brugt anden Tiltale end ,.vous'- til Kron-

prinsen, indtil denne gjorde ham opmærksom paa, at

det var en Prins. Kongen af Danmarks Søn. med hvem

han talte. Jackson blev da noget hølligere og tiltalte

ham med Monseigneur og Totre Altesse Royale ^). Der

ligger i og for sig kun liden Magt paa, om Jackson

viste sig som en Tølper eller ikke; men det var karak-

teristisk for den daværende engelske Regering at vælge

til Underhandler en Mand, hvis Maade at være paa

saa fuldstændig svarede til den brutale Natur af det

Ærinde, han overbragte.

') Engelstoft i Danske Samlinger III, 123.
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Hvad havde bevæget det engelske IVIinisteriuni til at

lade Tailors Sendelse saa snart blive efterfulgt af Jack-

sons? Ganske paa samme Maade, hvorpaa Napoleon

overfor Portugal lod Fordringen om Havnenes Lukning

blive efterfulgt af den mere nærgaaende om, at det

skulde erklære England Krig, gik den engelske Re-

gering videre og videre i sin truende Holdning imod

Danmark-Norge. Den havde ladet Tailor udtale Frygt

for, at vort Fædreland havde ladet sig forlede til at

slutte For])und med Frankrig og Rusland. Men uden

at oppebie noget Svar af den dansk-norske Regering,

sendte den en ny Underhandler, for at kræve Flaadens

Udlevering og Sjællands Besættelse. Danmark-Norges

Alliance var i og for sig England ligegyldig. Hvad

dette vilde have, var, at det skulde være værgeløst

under den fortsatte europæiske Krig. Naar denne

var endt, saa at der kunde ventes en fast Fred, under

h\dlken Danmark-Norge, i det mindste i længere Tid.

ikke havde Brug for sin Flaade, skulde det have Lov

til at faa den tilbage igjen. Hang denne Udvikling af

Englands Politik sammen med, at dets Ministerium i de

Dage, der laa imellem Tailors og Jacksons Afsendelse

var blevet endnu mere opskræmmet, eUer var det Pla-

nen, at Tailor skulde samtidig med de første Flaadeaf-

delingers Komme udtale sig for den dansk-norske Rege-

ring mere i Almindelighed om Stillingen saaledes, at den

endnu kunde haabe at udjævne Sagen ad diplomatisk

Vej. men at den først skulde se Faren klart, naar Jack-

son bragte sit Budskab paa et Tidspunkt, da allerede

liele Styrken laa i Øresund og Store Belt for at knuse

Danmark, hvis det ikke blindt føjede sig efter Englands

Bud? Dette lader sig ikke afgjøre med Vished og vil

maaske aldrig kunne opklares. Man maa for det engelske

Ministeriums Æres Skyld haabe det første, der ogsaa

er sandsynligst; men man kan i denne Sag tiltro

Canning og Castlereagh hvadsomhelst.

Kronprinsen blev ikke mindre oprørt end Bernstorff
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over Jacksons Fordringer og gav sin Intlignation frit

Løb. Han erklærede, at man næppe i Historien vilde

finde noget Exempel paa et Angreb som det, hvormed

Danmark nu blev truet af England, og da Jackson ud-

talte, at hans Hof vilde med Penge godtgjøre al den

Skade. Danmark \i\åe komme til at lide ved at rette

sig efter dets Fordringer, svarede Kronprinsen: ».hvor-

med vil man godtgjøre Æren". „Skulde Hovedstaden",

tilføjede han, „blive tagen paa Grund af Englændernes

Forræderi, vil jeg til næste Vinter vide at gjøre det

samme som Carl Gustav, og Isen skal skaffe mig en

sikker Overgang over Belterne". Han endte med at

henvise Jackson til Kongen i Kjøbenhavn.

Næppe var den frygtelige Virkelighed gaaet op for

Kronprinsen , førend han . allerede Natten imellem den

8de og 9de, ilede til Kjøbenhavn for at træffe Foran-

staltninger til her at modstaa Englænderne, saa godt

det lod sig gjøre. Skjønt Peymann i Henhold til Joa-

chim Bernstorffs Udtalelse ikke havde troet at burde

gjøre store Anstrængelser , havde han dog holdt det for

nødvendigt at forstærke Kronborgs og Tre Kroners Be-

sætninger. Natten imellem den 9de og 10de August lik

han som Svar paa de Stafetter, han havde sendt Kron-

prinsen, Ordre fra denne til at sætte Tre Kroners

Batteri og de andre Søforter ved Kjøbenhavn i „komplet

Forsvarsstand", stor Aarvaagenhed anbefaledes, navnHg

paa Kronborg, Frifolkene skulde indkaldes baade til

Kjøbenhavn og til Kronborg, og forskjellige Forsigtigheds-

foranstaltninger træffes; „thi, hed det i Kronprinsens

Ordre, „omendskjønt han ikke troede, at vi havde Noget

at frygte af de Engelske, saa fandt han dog, at Forsig-

tighed ej burde tilsidesættes." Meget snart efter at han

havde afsendt denne Ordre, havde han set, at man
havde Alt at frygte af de Engelske.
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Hvilket Ansvar kan tillægges den dansk-norske Hegering

i denne Tid?

Christian Bernstorff udtaler i en af sine Depescher

fra disse Dage, at man nu havde Grund til at beklage,

at man havde ladet Troppesamlingen vedblive saa længe

i Holsten og Slesvig . hvorved „man havde berøvet den

vigtigste og i Øjeblikket mest truede Del af Kongens

Stater en væsenh'g Del af dens Forsvarsmidler" ^). Men
han gjør gjældende, at det ikke havde været muligt

enten at forudse eller afværge den Fare, hvori man var

kommet 2), Har han Ret heri?

Saasnart det l)lev klart, at Danmark-Norge vilde

komme i Krig med det overmægtige England, var det

en almindeUg Mening her i Landet, at Diplomatiet havde

vist Udulighed. Denne Opfattelse har i det Hele været

den almindelige indtil den Dag idag. Snart bar man gjort

gjældende, at forskjellige Artikler i de engelske Blade

maatte vise, at Udrustningerne vare rettede imod Dan-

mark, snart har man paastaaet. at Napoleon selv ved

den franske Legationssekretær Desaugiers forgjæves havde

advaret den dansk-norske Regering, hvorfor Desaugiers

senere sagde: „Os har man ej villet tro; derimod har man
fæstet Lid til en anden Stats Minister, der ej ni Dan-

marks Vel.'' Der blev baade den Gang og senere mindet

om, hvorledes den danske Generalkonsul i London, J. Wolff

havde gjort Rist saavel som Regeringen i Kjøbenhavn

opmærksom paa Faren, der truede, men uden at Nogen

') Depesclie af 13de August til Levetzau, der var Chargé d'af-

i'aires i Hamburg.
^) Depescher af 10de August til Petersborg og Paris og af 13de

Auffust til Levetzau i Haraburg:.
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vilde lægge Yfogt piia hans Formaninger ^). Man har

fremhævet, at de dansk - norske Søofficerer , til hvem

Gambier og en anden engelsk vSøofticer havde ladet

ildevarslende Ytringer falde under deres Ophold med
Korvetten Fylla i en engelsk Havn 2), efter deres Hjem-

fart havde advaret Regeringen, men faaet Formaning

om ikke at blande sig i Politik^). Det blev endog den-

gang sagt. at selve Økonomi- og Kommercekollegiet havde

advaret Bernstorff, men forgjæves ^). Overhovedet var

det navnlig Christian Bernstorff, imod hvem Anklagerne

rettedes; og naar hans Minde næsten har været ligesaa

upopulært her hjemme, som hans Faders har været

elsket, skyldes det den Brist paa Omsigt, der ved denne

Lejlighed er bleven lagt ham til Last. Man afholdt sig

ikke i selve Hofkredsene fra at rive ned paa ham, og

en af Rigets højst staaende Mænd, Grehejmeraad Fr.

Moltke, der var Præsident i Toldkammeret, erklærede

ligefrem i private Samtaler, at Christian Bernstorfis og

hans Broders mageløse Dumhed og uforsvarlige Lige-

gyldighed alene var Skylden i al Ulykken ^). Det er

blevet antaget, at de tvende Brødres Sympathier for

England «) have sløvet deres Bhk for Faren. Ogsaa

') Jvfr. herom Ræder anf. St. I, 37 ff. Om Desaugiers Udta-

lelse se ogsaa Aal: Erindringer I, 64 og Bilag 8. Hertil

kan føjes Engelstofts Meddelelse anf. St. S. 165 „at man skal

endog have svaret Didelot (den franske Gesandt) studs, da

han den 20de Juni advarede om den engelske Expedition, og

det er vist, at Didelot har erfaret, at man har sagt : nu kunde

mau ret se de Franskes Listighed, det var bare for at faa

vore Tropper fra Holsten, at de selv kunde komme til at be-

sætte det".

2) Jvfr. Side 212—13.

3) Historisk Tidsskrift 4de Række, IV, 343.

*) Danske Samlinger anf. St. 120.

6) Smstds. S. 165 og 134. Jvfr. Ræder, anf. St. I, 486.

«) Hos Thors øe anf. St. S. 152 hedder det, at Chr. Bernstorff

lod sig søvndysse af de Sympathier, han i sit Hjærte nærede

for England.
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over Kronprinsens andre Raadgivere gik det ud. og man
talte i hans Nærhed i Kiel ganske højt om, at Hoved-

aarsagen, hvorfor Hæren var bleven liggende i Holsten.

isteden for at gaa til Sjælland efter Tilsiterfreden , var

at Greneraladjudanterne og andre ved Hoffet ikke kunde

rive sig løs fra Holsten i).

Fra de mest overdrevne Deklamationer om Rege-

ringens Visdom, særlig dens kloge og velgjørende Politik

udadtil, var Stemningen pludseKg slaaet om til en lige-

saa voldsom Hudflettelse af de Mænds Rygte, der ledede

den. End ikke den liidtil saa elskede Kronprins slap.

da Ulykkerne ret stjTtede ind, for saare nærgaaende

Sigtelser 2). Men den nedarvede Royalisme viste dog

endnu sin Magt, idet Folkestemningen langt mindre lod

det gaa ud over ham personlig end over hans Raad-

givere. Det tjener til Ære for hans Karakter, at han

ikke søgte at lade de tvende Brødre Bernstorff bære

Byrden af det Ansvar, som han godt vidste, at han

delte med dem. Selv om det ikke skulde være sandt,

at han havde sagt, at han endnu en Time, førend Jack-

son kom, maatte være af samme Mening som Bern-

storfferne om Forholdet til England 3) . saa var det

betegnende for hans Opfattelse af hans Forhold til disse

Mænd, at han i Begyndelsen af 1808 udnævnte Chri-

stian Bernstorff til Ridder af Elefanten og Broderen til

Storkors af Dannebroge. Dette Træk, hvormed hans

Holdning imod General Peymann desto værre kun lidet

stemmer, maa gjælde for et Vidnesb\Td om, at han

vilde staa Last og Brast med dem i den almindelige

Dom om de Ulykker, hvorfor man gav dem Ansvaret.

Dømmer man nu med Ro om de Sigtelser, der

^) Danske Samlinger anf. St. 16.5.

^) Den svenske Chargé d'affaires Taube siger i en Depesche af

Iste Oktober, at Folks Forbitrelse gaar saa vidt, at de be-

skylde baade Kronprinsen cg Bernstorff for at have ladet sig

kjøbe af Englænderne.

3) Danske Samlinger anf. St. 134.
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baade dengang og senere fremsattes imod Regeringen,

vil det vise sig, at flere af dem ere løse. Hvad det

angaar, at Napoleon selv skal have advaret den dansk-

norske Regering, da maa man anføre ganske ander-

ledes vægtige Vidnesbyi'd for, at han har gjort det, end

dem, der hidtil ere fremkomne ^) , hvis der skal fæstes

Lid til en Meddelelse, som af andre Grunde er aldeles

usandsjnilig. Al Rimelighed er for, at Napoleon ikke

har anet den Fare. der truede Danmark. Der blev saa-

ledes ikke fra fransk Side talt et eneste Ord til Dreyer

i den Retning. Hvad havde været naturligere, end at

Tallep'and. idet han fremsatte Napoleons Opfordring til

Danmark-Norge om at slutte sig til Fastlandsmagterne,

havde antydet, hvilket Overfald der truede det fra

Englands Side, som et VidnesbvTd om. hvor lidet Godt

det havde at vente sig af denne Magt? Men, medens

Dreyer under sin Samtale med ham fremhævede, at

England vilde være en farligere Fjende for Danmark-

Norge end Fastlandsmagterne
,

gjorde Talleyrand kun

gjældende, at de Farer, hvormed England kunde true

Danmark-Norge, vare „indbildte*'. Vilde han have ytret

dette, naar den franske Regering havde havt Anelse

om Englands Planer imod Danmark? Disse vare den-

gang allerede saa vidt fremmede, at samme Dag, paa

hvilken TallejTand udtalte sig saaledes, laa den største

') De vægtigste Vidnesbyrd ere vistnok Touchard Lafosse
anf. St. S. .5, hvor der staar, at Danmark var ,,averti par

Vempereur" og Aal: Erindringer S. 64. Note, hvor han

efter en Ven Hofmans Optegnelser fortæller, at den franske

Legationssekretær Desaugiers havde sagt denne, at den danske

Kegering ikke havde villet fæste Lid til den Forsikring, som

den franske Legation i Kjøbenhavn havde efter Napoleons

Befaling givet den danske Regering, at den engelske Expe-

dition var bestemt til Kjøbenhavn. Jvfr. Side 236, hvor

Desaugiers Ord ere aftrykte. Førend selve Befalingen kom-

mer for en Dag, er der ikke Grund til at tillægge denne

i og for sig utrolige Meddelelse Vægt.
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Del af den engelske Flaade i Øresund. Og naar Napo-

leon, da han efter sin Hjemkomst til Paris første Gang
talte med Dreyer, lod denne høre. at Danmark ikke

havde vogtet Øresundet mod Englænderne, siger han

aabenbart dette blot med Tanken om, at den engelske

Expedition tilsigtede at hjælpe Svenskerne imod ham.

Han vilde have }i;ret sig anderledes, hvis han havde

havt nogen Formodning om, at Englændernes Sejlads

igjennem Øresundet stod i Forbindelse med Planer imod

selve Danmark-Norge. Og er det ikke besynderhgt, at

Napoleon, der skal have forudset Englændernes Angrel>

paa Danmark i den nærmeste Fremtid, ikke med et Ord

antyder en saadan Mulighed i sin Instrux til Berna-

dotte af 2den August? Denne faar kun Ordre til at

begrunde sin Optræden imod Danmark derved, at dets

Regering har tilladt Englænderne at sejle igjennem

Sundet til Riigen. Hvor langt smukkere et Paaskud

havde han ikke kunnet tinde ved at fremhæve Englands

truende Overfald imod Danmark, der gjorde det nød-

vendigt for dette selv, at franske Tropper rykkede ind

paa dansk Gi-rund? Den første Udtalelse, Dreyer hørte

fra den franske Regerings Side om det engelske Tog.

var, da Napoleon den 16de August spurgte ham: „Hvad
\-ille Englænderne Eder'', og dertil føjede en Række
Spørgsmaal i Anledning af Expeditionen , hvorom der

først nu var kommet sikre Efterretninger. Overhovedet

synes det ikke, som om man i Paris har dannet sig

nogen Forestilling om den Fare. der truede Danmark-

Norge, et Rige. hvis Forhold aldeles ikke interesserede

Almenheden. Moniteur havde indeholdt flere Uddrag af

engelske Blade fra de sidste Dage af Juli, i hvilke der

taltes om Udrustningerne og fremsattes Gisninger om
deres Maal ^). Men hverken det eller noget andet Blad

indeholdt nogen Artikel, hvorved Opmærksomheden fra

^) Navnlig i Numrene for 6te og 9de August, hvori findes de

S. 217—^19 citerede Uddrag.
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fransk Stamlpunkt henlededes paa, at Danmark-Norge

var i Fare. I de tørste Dage af August, altsaa paa

den Tid, da den engelske Flaade allerede var under

Opsejling til Helsingør, var det den almindelige Mening

i Paris, at naar man i London lik at vide, hvad der var

fastsat ved Freden i Tilsit, vilde den engelske Regering

skynde sig med at kalde Troppekorpset tilbage fra

Riigen; Eskadren fra Yarmoutli skulde formodentlig tjene

til at sikre Korpsets Tilbagerejse. Man troede i Paris

endog i den Grad paa, at England vilde tage imod

den russiske Mægling, at Statspapirerne i Dagene fra

den 3dje til den 7de August gik 6—7 Procent i Vejret.

I de følgende Dage vaklede Stemningen imellem dette

Haab og Frygten for det modsatte. Men om de engelske

Planer imod Danmark-Norge havde man saalidt nogen

Anelse, at endnu de franske Blade af 14de August

indeholdt Artikler om. at ,.Admiral Gambier, der var

Højstkommanderende paa den engelske Flaade, som var

paa Vejen til Østersøen, havde modtaget Ordre til at

blokere Riga. Reval og Kronstadt" ^).

Uden at vove en for dristig Paastand tør man sige,

at Napoleon og overhovedet Franskmændene bleve

ligesaa overraskede ved Budskabet om Englændernes

Skridt imod Danmark-Norge, som dettes egen Regering

blev det 2). En helt anden Sag er det, at Didelot og

Desaugiers med god Grund kunne have talt om, at de

selv havde advaret den dansk-norske Regering. Hvad
l)estilte engelske og franske Diplomater i Kjøbenhavn

overhovedet andet end at advare Regeringen her imod

hinandens Herskere? Intet er derfor rimeligere, end at

det franske Gesandtskab har slaaetAllarm om de engelske

*) Disse Træk omtales i Depescherne fra Paris af 3dje, 7de og

14de August 1807.

*) Det har mindre at sige, men fortjener dog at nævnes, at det

engelske Tog ogsaa var en fuldstændig Overraskelse baade

for den russiske Regering (Stedingk: MémoiresII, 335)

og for den svenske (S chinkel-Bergman IV, 240).

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 16
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Kustninger. Det maatte holde det for sin Pligt om
muligt at fremkalde et Brud imellem Danmark-Norge og

England, og det kjendte Forholdene altfor godt til ikke

at vide. at det bedste ]Middel til at ophidse England

imod Danmark-Norge vilde være. hvis man kunde faa

den dansk - norske Regering til at foretage Søudrust-

ninger eller kalde Hæren tilbage til Sjælland. England

vilde strax have opfattet dette som et Vidnesbyrd om.

at Danmark-Norge gjorde sig rede til at efterkomme

Fordringen om at lukke Havnene, saa snart den stiDedes

til det. Men E-egeringen her hjemme var fuldt berettiget

til ikke at lægge den ringeste Vægt paa Udtalelser, hvis

Formaal var saa iøjnefaldende, saa meget mere som de

franske Diplomater ikke havde bedre Kilder til at kjende

Englands Planer, end den selv havde. Naar Didelot

endog klagede over. at Regeringen havde afnst Advarsler,

han den 20de Juni havde rettet til den. var det tem-

melig bes}Tiderhgti). Thi paa den Tid havde det engelske

Ministerium vitterlig endnu ikke lagt nogen Plan imod

Danmark. Der ligger endelig aldeles ingen Vægt paa

Desaugiers Ord, at man isteden for at tro, hvad han

sagde, havde fæstet Lid til en anden Stats ^linister, der

ikke vilde Danmarks Vel. Franki'ig vilde ikke mere

Danmarks Vel. end England vilde det.

Større Betydning burde det have for den dansk-norske

Regering, hvad dens Generalkonsul i London eller hjem-

vendende Søofticerer fortalte om truende Udtalelser af

engelske Ofticerer eller om ildevarslende Rygter 2). Men
Regeringen havde god Grund tU at holde disse Udtalelser

og Rygter for fremkaldte ved den falske EfteiTetning.

der var kommet til London om. at de engelske Trans-

portskibe . der i de første Dage af Juli vare sejlede

») Se Side 237 Note 1.

*) At Ræder anf. St. I, 36 med Urette lader Rist, inden det

endnu var for silde, advare den dansk-norske Regering, er

paavist S. 221 Note 1.
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igjenneni .Sundet, vare blevne stoppede her paa dansk

Befaling. Den vidste , som vi have set *) , af Rists De-

pesche af 14de Juli. at den engelske Regering l)agefter

selv havde erklæret denne Efterretning for ugrundet, og

den havde af den samme Depesche hørt. hvorledes den

engelske Understatssekretær. Fitz-Harris, havde frem-

hævet den engelske Regerings fuldkomne Tilfredshed

med Danmarks Holdning 2). Kommercekollegiet svarede

derfor (25de Juli) Generalkonsul Wolff i London paa

hans Meddelelse om de truende Rygter i England, at

disse vare ugrundede, og det opfordrede ham til efter

Evne at berolige de danske og norske Skippere, der

maatte ængstes ved sligt ^). En lignende beroligende

Forsikring gav det den dansk-norske Konsul Dull i

Amsterdam. Denne bekjendtgjorde i de der udkom-

mende Blade, at ,.der ikke hersker mindste Uenighed

imellem Hofferne i Storbrittannien og Danmark. Heller

ikke er Noget forefaldet, der kunde give grundet Aarsag

til den Bekj-mring. som desaarsag hersker her" *).

Saalænge Tilsiterfreden ikke var sluttet . kunde

de engelske Rustninger ikke forekomme foruroligende

.

da de svntes grundede i Englands Overenskomst med

1) Side 191.

*^) Generalkonsul "Wolffs Melding er netoj) dateret den 14de

Juli, altsaa samme Dag som Rists Depesche, og da Korvet-

ten Fylla kom til Kjøbenhavn den 19de Juli, har Regeringen

liavt Rists Depesche imellem sine Hænder, inden Lieutenanterne

Hedemann og Rosenørn afgave deres Beretning om Gambiers

og den anden engelske Søofficers Ytringer. Naar Wolff til-

lige har omtalt et anonymt Brev, dateret London 2den Juni,

der fremhævede, at det var „visse, velunderrettede Personers

Mening", at Englænderne vilde bemægtige sig Sjælland, da er

det et interessant Vidnesbyrd om, hvor tidlig Enkelte gjorde

sig rigtige Gisninger om, hvad uen engelske Regering mulig

vilde gjøre; men der var aabenbart paa denne Tid Intet, som
i ^ærneste Maade kunde motivere en saadan Expedition.

3) Ræder anf. St. I, 38.

) Ræder anf. St. I, 40—41.
16*
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Sverige om Operationer i Pommern. Selv om man %'idste.

at der underbandledes i Tilsit, maatte man linde det

naturligt, at England fortsatte Rustningerne, Ingen

kunde endnu forudse, hvorledes Forholdet iraellem de

tvende Kejsere ^dlde stille sig. Den 15de Juli tik den

dansk-norske Regering Efterretning om. at Freden var

sluttet, men uden at den endnu vidste noget nærmere

om den , ikke engang . om den var definitiv eller fore-

løbig. Efterbaanden som den i de følgende Dage
erfarede Enkeltheder om Freden og de Forhandlinger.

der gik forud for denne, blev det den klart, at Rusland i

en mærkelig Grad havde nærmet sig til Frankrig; men
den hørte tillige, at Freden fastsatte Ruslands Mægling

imellem Frankrig og England. Den mente derfor, at

der i ethvert Tilfælde vilde gaa nogen Tid, inden det

vilde klare sig. om den engelsk-franske Krig vilde

blive fortsat eUer ilcke. Naar man erindrer, hvor stærkt

Folk i Paris troede paa, at denne Mægling \ålde finde

Sted, og drøftede det Spørgsmaal, om den vilde standse

Krigen eller ikke, kan man ikke undres over, at den

dansk-norske Regering, der endnu ligesaa lidt havde

Midler til at se bag ved det hele diplomatiske Væv.
kunde tro paa. at den russiske Mægling i det mindste

vilde fremkalde en alvorlig Forhandling ^). Oven i

Kjøbet modtog den fra Petersborg Efterretninger, der

stadfæstede en saadan Opfattelse ^). Medens denne

^) Dette ei' ikke Xoget, jeg lægger ind i den dansk-norske Re-

gerings Tankegang. Christian Bernstorff siger udtrykkelig i

en Depesche til Rist af Ilte August, hvori han meddeler ham
Forhandlingen med Jackson: „Le monient oii Von o;ffrt å la

granat Bretagne niédiation et paix ne nous avait pas laissé

craindre de dévenir la victime de Vacharnement avec lequel la

guerre maritime se comluit".

2) Blomes første Meddelelser i Juli Maaned (af 7de og
14de Juli) havde maattet give Indtryk af, at Mæglin-

gen var alvorlig ment, og af at man i Rusland haabede,

den vilde blive antaget. I Depeschen af 14de Juli hedder
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Mægling ellers blev fuldstændig virkningsløs, har den,

hvad man aldrig har lagt Mærke til, havt den store Be-

tydning, at den har virket væsenlig til at hindre den

dansk-norske Regering fra at se den Afgrund, der var

ved at udhule sig under den.

Hertil kom, at Regeringen havde ondt ved at tiltro

England et saa urimeligt politisk Skridt, som det at

ungribe Danmark-Norge. Man har talt om , at Christian

Bernstorffs Sympathier for England skulde have havt en

fordærvehg Indliydelse. Men hvad menes der herved?

Det er nnihgt. at Bernstorff ligesom hans Fader har følt

sig hendragen til engelsk Aandsliv og engelske Forhold.

Det er fremdeles en Kjendsgjerning, at han ligesom

Kronprinsen og de dansk-norske Statsmænd i det Hele

holdt Napoleons Erobringspolitik for en umaadehg

Ulykke for Europa, og at han ønskede hans Modstandere

Sejren. Ingen vil kunne nægte denne Opfattelses fulde

Berettigelse. Men hele Danmark-Norges Historie fra

disse Aar viser, at han ligesaa lidt som hans Fader ved

disse Stemninger blev forhindret fra at se den Egen-

nytte og Henspisløshed , der smittede Englands Politik

under dets Kamp med Napoleon. Die et eneste Øje-

blik under de forskjellige Forhandlinger med Englaud i

alle disse Aar svækkede nogen „Sympathi" for dette

det: „Si d/un coté on fixe ses régards avec inquiétude sxir le

cuhinet de St. James pour préjuger le parti qu'il poiirrait trou-

ver å propos de prendrt å la suite des derniers événemens,

on se trouve de l'autre rassuré par les efforts qu'on voit faire

pour le disposer également å la paix. Vaide de camp de S. M.
l'empereur, le comte de Benkendorff a été, dit on, expedié å

Londres avec des propositions relatives å ce but salutaire et

Vespoir de ne les pas voir déclinées — au moins au premier

abord — semble justifié par hi circonstance que Lord Goicer

a ordonné depuis å son banquizr ici de lui arréter un hotel.''

Saaledes er der forunderlig nok paa samme Dag (den 14de

Juli) baade fra London og fra Petersborg sendt Regeringen

Depescher, som maatte virke til at svække dens Syn for den

Fare, som i Virkeligheden nærmede sig.
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Land den Styrke, hvormed Danmark-Norges Interesser

hævdedes. I Aaret 1801 var Christian Bernstorff „héte

noire" i den engelske Regerings Øjne, og denne klagede

baade dengang og senere idelig over den Bitterhed,

hvormed man fra dansk-norsk Side fastholdt sine Paa-

stande i Søretsspørgsmaalene. Det er, som tidHgere an-

tydet, endog sandsynhgt, at den dansk -norske Rege-

ring burde have vist mindre Bitterhed i Foraaret 1807

og have ladet den Wrkehge, dybere Samstemning træde

bestemtere frem.

Hvad der „søvndyssede*' Christian Bernstorffs og

Kronprinsens Blik, var ikke Sympathi for England, men
Bevidstheden om, at de gjentagne Gange havde lovet

denne Magt at ville modsætte sig Fastlandsspærringen.

Der var, forsaavidt chsse Erklæringer ikke vare tilstræk-

kehge, oven i Kjøbet givet England en Garanti ved den

forsvarsløse Tilstand, hvori Sjælland var.

Som en Følge af disse forskjelHge Forhold troede

Regeringen endnu ikke at burde ængstes ved de Efter-

retninger, der vedbleve at komme om, at England rustede

sig, eller om at dets Regering frygtede en Forening af Rus-

lands og Frankrigs Interesser til Skade for England ^). Den
vidste, at Tilbudet om Mægling en af Dagene vilde komme
fra Rusland. Havde den havt Kundskab om de tvende

Kejseres hemmelige Aftaler i Tilsit, vilde den have set

Nødvendigheden af at skynde sig med at vælge sit

Parti, da det i saa Fald vilde være klart, at den russiske

Fredsmægling næppe kunde føre til Noget. Men, som

allerede tidhgere berørt 2), de Depescher fra Blome, der

vidnede om. hvor nær og truende Tilnærmelsen imellem

de tvende Kejsere var, kom altfor silde til at faa nogen

Indtlydelse. Naturligvis var Regeringen forberedt paa,

at ]\læghngen kunde slaa fejl. Hvis dette skete, ventede

den, at Uvejret vilde trække op over den, idet Napoleon

^) Depesche fra London af 21de Juli.

*) Se Side 197.
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vilde kræve dens Tilslutning til Fastlandsspærringen *).

Den vilde da sandspiligvis ikke vove en Kamp med
de franske Hærmasser, men trække de samlede Troppe-

afdelinger over paa Øerne. Den troede imidlertid, at

der maatte gaa nogen Tid, inden den forviklede Stil-

ling klarede sig, og at det da vilde van-e tidsnok at

handle. Men ulykkeligvis var der kun faa Dage at løbe

paa. Det engelske Ministerium oppebiede end ikke

Tilbudet om Mægling fra russisk Side, og saasnart det

liavde truffet den endelige Beslutning om at ville over-

falde Danmark, hindrede det alt Samkvem med Fast-

landet, hvorved den dansk-norske Regering kunde have

faaet Underretning om det truende Omfang, de engelske

Rustninger nu antoge, navnlig ved de store Indskibninger

af Landtropper ^)

.

I ulykkelige Tider er det de Styrendes uundgaaelige

') Ligesom Chr. Bernstorft" senere i Privatsamtaler ytrede i An-

ledning af det engelske Tog: ',,Wir hoben es von der Seite

nicht ertvartet" (Aal: Erindringer S. 64. Anm. I), saaledes

har ban udtalt det samme i en Depesche til Petersborg af

13de August 1807. Den bele politiske Stilling og Kjendskabet

til Napoleons Politik maatte gjøre det sandsynligt, at en saa-

dan Fordring vilde blive stillet til Regeringen, og den havde

desuden fra sin Chargé d'affaires i Hamburg, Levetzau

modtaget flere Depescher, hvori det dels hed, at Rygtet her

talte om, at Frankrig og Rusland vilde tvinge de mindre Sta-

ter til at erklære sig imod England, dels at l)aade den franske

Uesandt her, Bourienne, forskjellige franske Officerer, og si-

den Bernadotte, da han var kommen til Hamburg (23de Juli)

talte ligefrem om, at Rusland, Preussen og Frankrig vilde

kræve de danske Havne lukkede for Englænderne og bruge

de mest vidtgaaende Midler for at tvinge Storbrittaunien til

Fred. (Depescher fra Hamburg af 3dje, 10de, 18de og 24de

Juli 1807).

*) I Rists Depesche af 21de Juli, den sidste. Regeringen har

faaet fra London inden den engelske Flaades Ankomst til

Sundet, omtales endnu kun, at 3 Regimenter Landtropper

fandtes ombord paa Flaaden. Den store Indskibning af

Landtropperne nævnes i Depeschen af 28de Juli, som først

altfor sent kom til Regeringen.
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Lod at blive haardt dømte. Enhver Udenrigsminister maa
være forberedt paa. at Staven kan blive brudt over ham.

saalænge indtil Lidenskaberne have lagt sig, og den

rolige Opfattelse og Vurdering af alle Forhold kan

komme frem. Man maa derfor ikke undre sig over, at

det dengang kunde siges, at Udenrigsdepartementet op-

fyldte sin Hensigt saa slet. at en Bonde i Jylland kunde

have givet fornuftigere, aldrig ufornuftigere Eaad ^).

Af hvad der i det Foregaaende er udnklet. vil det

maaske være klart, at der ikke nu er Grund til at gj en-

tage shge lidenskabelige Domme. Man bør utvivlsomt

afvise adskilKge af de gængse Sigtelser imod Kronprin-

sen og hans Raadgivere; man maa ikke glemme, hvor

overordentlig vanskeligt det var at gjenuemskue Stil-

hngen; det ni findes rimeligt, at Efterretningen om. at

Rusland vOde tilbyde England sin Mægling, kunde

bringe Regeringen til at tro. at den vilde laa et Puste-

rum, imedens Forholdene klarede sig noget mere, og

man vil ikke kunne nægte, at den havde Grund til at

tænke sig. at England maatte være paa det rene med.

at den ikke vilde ofre sit Venskabsforhold til det for et

Forlmnd med Frankrig. Men trods alt dette kan man
ikke frikjende Regeringen for altfor rohg at have ind-

taget en afventende Stilhng 2) og for altfor stærkt at

have sat sig fast i, at det alene kunde være Frankrig,

der vilde tvinge den til at opgive sin Neutralitet. Flere

Meddelelser fra England syntes at maatte opfordi'e til

at være paa sin Post. Det varslede ilde . at det mest

ministerielle engelske Blad. Morning Post. som tidligere

omtalt, i de plumpeste Udtryk talte om Sandsynugheden

af et Brud med Danmark, og det kunde vække Mistro,

') Danske Samlinger anf. St. S. 127.

-) Det er saaledes et paafaldende ringe Antal Depesclier, Chr.

Bernstorfl' i Juni og Julimaaned har tilskrevet de forskjeliige

Diplomater. Man mærker ikke Iver nok hos ham til at an-

spore dem til at være om sig.
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naar det hed. at Tailor var seudt afsted i et extraordinært

Ærinde til Kjolienhavii. Det var endelig af Rists egne

Meddelelser klart, at den engelske Regering „begyndte

at forudse en Forening af Fi-ankrigs og Ruslands Inter-

esser til Skade for England'', hvilket ogsaa gjaldt for at

have virket til at fremskynde Afsendelsen af en Plaade-

jifdeling til Østersøen *). En Efterretning fra London, date-

ret 1 7de Juli, der stod i „Nyeste Skilderie afKiøbenhavn"

af 2Sde Juli . gik ud paa , at uagtet man i London Wdste.

„at Danmark vedbliver sin Neutralitet, har dog en

Flaade af 20 Linieskibe faaet Ordre til at gaa til Øster-

søen, og der føjes med største Iver Anstalt til dens

hastige Afsejling". 8elv om den dansk-norske Regering

ikke havde nogensomhelst Grund til at frygte et Angreb

fra Englands Side, maatte den dog kunne tænke sig

Muligheden af. at denne Magt, der kj endelig var op-

skræmmet over Tilnærmelsen imellem Frankrig og Rus-

land, vilde nytte de store Udrustninger, som vare i fuld

Gang. til at udøve et Tryk paa den selv. Den kunde

ikke med Føje vente Hensynsfuldhed af en Regering.

livis fleste Udtalelser i den senere Tid saa lidt havde aandet

Velvilje. Maaske var det undgaaet dens Opmærksomhed,

at forklædte engelske og hannoveranske Officerer opholdt

sig i Kiel i Nærheden af Hovedkvarteret 2) ; men den

A-idste god Besked om. at det ene armerede engelske

Fartøj efter det andet i Slutningen af JuH kom til

') Meddelelsen om Artiklen i „Morning Post" staar i Rists De-

pesche af 17de Juli, hvilken Depesche Regeringen modtog
den 23de Juli; de andre her anførte Efterretninger findes i

hans Depesche af 21de Juli, der kom Regeringen ihænde den

27de Juli (efter hvad der af vedkommende Embedsmand
er anført paa Foden af disse Depescher). I en anden De-

pesche af samme Dato meddelte Rist den S. 213 anførte,

netop da givne, Lettelse i Blokaden af Elben, Weser og Ems.

Maaske har dette virket til at svække Virkningen af hin

Meddelelse.

2) Ræd er anf. St. I, 41.
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Kielerfjord ^). En saadan Iver fra engelsk Side for at

holde Øje med Danmark var en ny Omstændighed, der

foruden saameget andet kunde vække jSlistanke imod

England eller i det mindste Tvivl om. hvorledes man
stod overfor det.

Det var under saadanne Forhold misligt at lade

Sjælland være næsten blottet for Tropper, medens

engelske Flaader, hvis Bestemmelse under alle Omstæn-

digheder ikke var klar, kunde ventes at ville tage

Stniing i Nærheden. Man vilde . ved at være for-

svarsløs der, bUve altfor afhængig af den engelske

Politik 2). Men ogsaa i Tilfælde af en Krig med Frank-

rig, vilde det være paa Sjælland, at Tropperne maatte

holdes samlede, dels for at forsvare denne 0, dels for

herfra at bruges sammen med engelske eller svenske

Korpser, hvis Forholdene maatte gjøre det ønskeligt.

Stillingen var forunderlig. Uagtet Danmark, saafremt

det Wide slutte sig til England, maatte have sine Tropper

opstillede paa Sjælland, havde England stedse krævet,

at de skulde blive staaende paa Halvøen; Napoleon

derimod havde ønsket, at de skulde gaa tilbage til Øerne.

Saaledes som Regeringen for Øjeblikket havde opstillet

') Forskjellige Indberetninger herom i Tiden fra den 22de Juli

indtil Ilte August findes i Krigsministeriets Arkiv.

*) Nyeste Skilderie afKiøbenhavn af 1ste August inde-

holder en Artikel, som formodentlig skal være beroligende.

Det fortælles her, at „de foruroligende Rygter, som den brit-

tiske Flaades Afsendelse til Østersøen havde foranlediget i

vort Fædreland, g;jendrives nu i England selv. Den for-

nemste engelske Ministerialtidende siger, at denne Flaade

snarere afsendes for at understøtte Danmark end for at mod-

sætte sig det. Den afsendes for at vedligeholde Danmarks

Neutralitet og sætte det i Stand til at erklære, at det er det

umuligt at spærre Sundet eller standse den brittiske Handel

i Østersøen, efterdi der er saa stor en brittisk Flaade i Nær-

heden". — Enhver ser let, at netop heri kunde ligge et

Vidnesbyrd om Lyst fra Englands Side til at udøve et

tvingende Tryk paa Danmark-Norge.



1807. Misligheder ved Troppernes Opstilling. 251

sine Stridskræfter, kunde den hverken forsvare sig imod

Frankrig eller England. Den maatte, hvis den nogen-

lunde vilde være Herre over sin Politik, trække Trop-

perne eller i det mindste Hovedmassen af dem over paa

Øerne.

Naturligvis har det stedse været den stærkeste An-

klage imod Regeringen, at den ikke gjorde dette. Maa-

ske har en vis Stolthedsfølelse, i Følge hvilken Kron-

prinsen holdt det for fejgt forud at vise, at han ikke

agtede at forsvare Halvøen, virket til at afholde ham
derfra. Maaske har han troet, at den franske Regering

vilde opfatte en saadan Rømning som et Vidnesbyrd om
Lyst hos ham til at slutte sig til dens Politik, og at

han ved et saadant Skridt blot vilde fremskynde den

frygtede Opfordring fra Napoleons Side til at lukke

Havnene for England; men ganske sikkert har han ikke

førend i sidste Øjebhk villet foretage et Skridt, som han

vidste, vilde vække Englændernes største Mistro og

Tvilje. Disse Hensyn burde imidlertid næppe have

Overvægten i Sammenligning med det L'heldige ved den

forsvarsløse Stilling, man indtog, naar Tropperne bleve.

hvor de vare. Det synes ogsaa, som om Regeringen

maatte have kunnet afværge Englands Mistro ved sam-

tidig at give det Erklæringer om, at den vilde slutte sig

til det, saafremt Krigen fortsattes imellem det og Napo-

leon. Thi at Neutraliteten i saa Tilfælde kunde fast-

holdes længere, var utænkeligt. Den vilde tillige kunne

fremhæve , at den kun ved at trække Tropperne over

paa Sjælland vilde kunne siki'e denne og Hovedstaden

imod Franskmændene.

Den Tid, der var levnet til at føre Tropperne over

Belterne, var kun kort. Regeringen havde næppe, før-

end den modtog de nylig ^) omtalte Depescher fra Rist

af 17de og 21de Juli, Grund til at se nogen over-

hængende Fare, saa at stort mere end otte Dage har

') Side 249.
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ikke kunnet benyttes. Hvor mange Tropper der i den

Tid havde kunnet føres over. kan dette Skrifts Forfatter

ikke bedømme. For at have en grundet Mening derom,

maatte man have nøje Kjendskab til Ordningen af For-

plejningsvæsenet og, hvilke Transportmidler der stode til

Regeringens Raadighed ^). Men hvem kjender Tallet

paa de Smaaskuder. der laa omkring i jydske og fynske

Havne? Mere end henved 10.000 Mand havde næppe

kunnet komme over. og det er ikke rimeligt, at en saadan

Forøgelse af Værnet vilde have kunnet hindre det slet be-

fæstede Kjøbenliavns Fald. Men Forsvaret vilde have

faaet et andet Sving derved; de Elementer af Fædre-

landsaand og Pligtfølelse, der fandtes hos Folket, og

ikke mindst i Kjøbenhavn. ^•ilde. naar de havde havt en

saadan Støtte, være komne til kraftig L chikling. Isteden

for det sørgelig daadløse Indtryk, som Kjøbenhavns

Forsvar gjør. og som ikke er det mindst smertelige ved

hin Tids uhyggelige HJistorie, vilde Kampen sikkert have

efterladt sig ligesaa skjønne Minder, som Slaget den

2den April 1801. Muhgt er det ogsaa. at Englænderne,

naar det havde været dem klart, at der ventede dem en

haardnakket, maaske langvarig Kamp ved Kjøljenhavn,

vilde have givet deres Opfordring til den dansk-norske

Regering en saadan Form. at den kunde være gaaet ind

paa den. Alt dette er dog kun Gisninger. Naar man
véd, hvor let det er at være bagklog, skal man over-

hovedet være varsom med at bryde Staven over hin

Tids Regering, fordi den tog Fejl af den engelske

Politik ; men selv om man afviser adskillige af Samtidens

overfladiske Domme, er det svært at værge sig imod det

Indtryk, at en overlegen Statsmand vilde have set Nød-

*) .Teg har ikke i Krigsministeriets Arkiv truffet noget Akt-

stykke, der tyder paa, at Kronprinsen har tænkt paa særlige

Foranstaltninger for at have Transportmidler rede til at føre

Tropperne bort fra Halvøen, naar et Angreb Syd fra kunde

gjøre det nødvendigt. Det hører med til Tidens mange mi-

litære Besynderligheder.
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vendiglieden af at trække Hovedstyrken af Tropperne

over paa Sjælland, saafremt Kiget ikke skulde være helt

forsvarsløst *).

Medens Regeringens Mangel paa Evne til at forudse

det engelske Angreb strax blev haardt bedømt, synes

det. og det med Grund, at have været den almindelige

') Iblandt de Depescher, der tilsendtes Regeringen fra dens da-

værende Chargé d'affaires i Hamburg, Kammerjunker Levet-

zau, den samme, som en yngre Slægt har kjendt som Over-

hofmarechal hos Christian VIII og Frederik VII, findes og-

saa en „Memoire", som Levetzau har aflattet .,dans les pre-

miers jours iVAout 1807", inden han endnu vidste noget om
de engelske Fordringer. Idet Forfatteren gaar ud fra, at

..rien ne peiit nous sauver, si VAngleterre réfuse la médiation

proposée par le Russie", udtaler han det som sin Opfattelse,

at Frankrig ved at besætte Halvøen vilde volde Danmark en

værre Ulykke, end Englænderne kunde tilføje det til Søs, og

han opfordrer Regeringen til at .,saisir le moment actuel" for

at lade Tropperne rømme Halvøen, hvor de dog ikke kunde

gjøre nogen jævnbyrdig Modstand imod den franske Hær.

Danmark vilde derved opnaa, baade „de se mettre en etat

de défense contre VAngleterre'' og „de conserver l'amitié de la

France". — Selv Oiii Regeringen vilde have lagt Vægt paa

en saadan Udtalelse af en af dens yngste Diplomater, kunde

den ikke faa Betydning, da Begivenhederne allerede havde

gjort Udførelsen af det givne Raad umulig. — I Skriftet

„Seeland im Sommer 1807" (Germanien 1808) udtaler

den anonyme Forfatter (L. Meyer) i et Brev fra Kjøben-

havn 31te Juli en stærk Bekymring over Regeringens Sorg-

løshed med Hensyn til de engelske Rustninger, som han fryg-

ter for, ere rettede imod Danmark, og siger: Zivar mancher,

der Politik und Englands Politik kennt, sieht mit banger Er-

tcartung nach dem Meere, mit bittern Unmuth auf unsere ver-

lassenen ^Vdlle hin . . . aber toas hilft des einzelen Burgers

Sorgen etc. (S. 3—4). Men man har Grund til at nære Mis-

tanke om, at dette Brev ikke er skrevet den Dag, der er an-

givet som dets Dato, men først komponeret senere. Det om-

taler nemlig den tidligere (Side 217) fremhævede Artikel

af „Lloyds Evenings post', og da den engelske Embargo i

disse Dage hindrede al Forbindelse imellem England og Fast-

landet, er det utroligt, at Forfatteren den 31te Juli kan have

kjendt en Artikel, der stod i et engelsk Blad af 24de Juli.
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Mening, at Kronprinsen ikke havde kunnet gaa ind paa

Jacksons Fordringer ^). Paatvungne Alliancer ere ikke

ualmindelige i Historien; men baade Fyrste og Folk

maatte tinde det uhørt, at en Stat. med hvilken man
kun ønskede at leve i Venskab, midt under en almin-

delig Krig krævede, dels at den skulde kunne besætte

Hovedstaden og en af Rigets vigtigste Provinser, dels

at man skulde overlade den sit hele Søværn, saaledes at

dette først vilde blive givet tilbage . naar det var sand-

synligt, at Danmark ikke i længere Tid kunde have nogen

Gavn af det. Hvilken Haan kunde være større end at

tilbyde en Alliance paa et saadant Vilkaar. en Alliance,

hvorved det vilde bhve engelske Skibe, der værnede om
de danske Øer. medens de dansk-norske Skibe laa og

raadnede i Englands Havne? Flaaden var Folkets Stolt-

hed, og til den knyttede sig de skjønneste ]Minder. Men
selv bortset derfra, maatte det synes æreløst at gaa ind

paa en Fordring, hvorved man slog en Streg over sig

selv som selvstændig Stat og begik et politisk Selvmord.

Desuagtet er Kronprinsen i den nyere Tid oftere blevet

angrebet, fordi han afslog de engelske Fordringer. Det er

f. Ex. blevet paastaaet, at han burde have søgt at vinde

Tid ved Underhandhnger med Jackson, indtil den franske

Regerings Hensigter vare blevne ham bekjendte. Han
vilde da have set, at Napoleons Planer med Hensyn til

Danmark vare ligesaa stridende mod Folkeretten og

ligesaa lidt lode sig forene med den dansk-norske Re-

gerings frie Selvbestemmelsesret som det brittiske Kabi-

nets o. s. V. 2).

Men for det første var Napoleons Holdning ved

denne LejUghed langtfra saa stridende imod Folkeretten

') Selv i det nylig nævnte Skrift ,.Seeland im Sommer", der

indeholderen strængDom over Regeringens Sorgløsbed inden

Jacksons Komme, omtales det som en Selvfølge, at dennes

Forslag maatte afvises (S. 18.)

*) Thorsøe anf. St. S. 155. Naar jeg her saa vel som et Par

andre Steder polemiserer imod Ytringer i dette Skrift, der
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som Englands. Han \-ilde forelægge Danmark - Norge

Valget, om det. hvis England afviste den russiske Mæg-
ling, vilde gaa med ham eller med hans Modstandere,

og hans Befaling til Bernadette lød paa, at han skulde

marschere imod Danmark, saafremt det valgte at slutte

sig til England. Dette var ganske vist brutalt, men

endnu intet Overfald; Kronprinsen vilde have kunnet

faa Tid til at trække sine Tropper bort fra Halvøen.

England derimod stillede ikke noget saadant Valg. Efter

at det havde sikret sig, at der ikke kunde bringes Sjæl-

land Hjælp, og at Flaaden maatte blive dets Offer, satte

det Danmark Kniven paa Struben og sagde: „Vi ville

besætte din Hovedstad og have din Flaade, saalænge

Krigen varer og den kan være et Værn for din Selv-

stændighed; saa kan Du forømgt efter Behag enten

være vor Ven eller vor Fjende-'. Havde England stillet

Valget paa den Maade. hvorpaa Napoleon vilde stille

det, saa at den dansk-norske Regering havde havt Selv-

bestemmelsesret, er der en ikke ringe Sandsynlighed for.

at Svaret var blevet et helt andet, end det blev. Man
maa ogsaa erindre, at der, umiddelbart førend Jackson

kom, var blevet givet Tailor det Svar, at Begeringen

med alle de ISlidler, der stode til dens Raadighed, vilde

opretholde sin Uafhængighed, sin Neutralitet og sit

Venskabsforhold til England, og det netop overfor et

formodet Tryk fra Frankrigs og Ruslands Side. Rist

havde faaet Ordre til at udtale det samme i London.

Naar Regeringen saa, at England uden at oppebie nogen

Indberetning fra Tailor, sendte den Jackson paa Halsen

med en Fordring, saa fuldstændig i Stilen med den be-

kj endte Røverformular : „Alt eller Livet-', maatte det

være den klart, at her var et Ultimatum, som den enten

indeholder en fortjenstlig Fremstilling af, hvad der af trykte

Kilder har kunnet findes om denne Tids Historie, er det,

dels fordi det er den nyeste udførlige Skildring deraf, dels

fordi Forfatteren utvivlsomt har stræbt at komme til en ro-

lig, videnskabelig Vurdering af Begivenhederne.
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maatte gaa ind paa eller afvise. Der er ikke Spor af

Grund til at antage, at den ved fortsatte Underhandlinger

skulde have kunnet opnaa saadanue Ændringer i Jack-

sons Pordringer, at det blev midigt at gaa ind paa

dem ^). Det ligger vistnok nær at tænke sig , at Kron-

prinsen burde have søgt at faa en længere Forhandling

i Gang for i det mindste at vinde Tid til at træffe For-

1) I Annual register for 1807, hvor Englands Politik for-

svares, hedder det (Side 258) med Rette, at hvad Jackson

krævede, var „an infallible pledge". Den ovenfor (Side 232.

Note 2) nævnte Exposé af Dronning Marie siger (S. 2),

„Toutes les représentations du prince royal furent en vain: il

fallait choisir sur le champ", etc. Thor sø e siger rigtignok

(S. 156), at, hvis Danmark ikke havde afvist det engelske

Forbund, vilde „Bestemmelsen om, at Flaaden skulde gives

England i Varetægt, sikkert være bleven ændret''; og det

samme mener Ræder (anf. St. I, .52). Men dette er en

ubevislig Paastand. Det er værdt at lægge Mærke til, at de

engelske Ministre ingensinde under de Forhandlinger i Par-

lamentet, hvortil den kjøbenhavnske Expedition gav Anled-

ning, fremkom med nogen Ytring om, at man, hvis Kron-

prinsen ikke strax havde taget Sagen, som han gjorde det,

vilde have været tilbøjelig til at gjøre Danmark større Ind-

rømmelser. Hvad havde været naturligere, end at de paa en

saadan Maade havde søgt at forstærke hans Ansvar? Thors øe
mener fremdeles (samme Sted), at Kronprinsen havde „Sympathi

for Napoleon og Antipathi imod England," og „nærede i sit

stille Sind et sikkert Haab om Napoleons Ædelmodighed,

Uegennyttighed og Hjælp", saa at han derfor forkastede Jack-

sons Forslag. I Virkeligheden havde Kronprinsen dog en

levende Antipathi imod Napoleon. Han maatte naturligvis,

da han afviste de engelske Fordringer, stole paa at faa Hjælp
hos Frankrig; men vi ville i det Følgende se, at den dansk-

norske Regerings Politik i Efteraaret 1807, isteden for at

vidne om Tillid til Napoleons Ædelmodighed og Uegennyt-

tighed, viser den dybeste Mistillid. Det har Betydning at

lægge Mærke hertil; thi det er som saameget andet et Bevis

paa, hvor nødig Kronprinsen foretrak et Forbund med Napo-

leon fremfor med England, og at han vilde have holdt fast

ved dette Riges Venskab, naar det ikke selv havde gjort

ham det umuligt.
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svarsanstalter. Men der vilde ikke være vundet noget

derved. Eniilienderne havde altfor meget ærgret sig

over. at de ved Konstantinoi)el liavde ladet sig narre af

'!\vrkerne ved liiderlnindlinger. til at de nu skulde

gjentage denne Fejl. Desuden laa den engelske Eskadre

allerede i Store Belt, og det vilde have været umuligt

at fore Tropper over til Sjælland. Der er derfor næppe

Grund til at anke over, at Kronprinsen gav sin Harme
Luft^). en Stemning, der saa meget mere maatte over-

vælde ham. som han mindst af alt havde anetMuhgheden

af en Fordring som den engelske, og nylig havde god-

kjendt Venskabsforsikringer til England.

Kronprinsen havde i Følge den gjældende Ordning

af Styi'elsen kun kunnet give Jackson et foreløbigt

Svar og, som tidligere nævnt, henvist ham til Kjøben-

havn. hvor han vilde faa det endelige Svar. Men dette

vilde naturligvis afhænge af ham selv. og den Stem-

ning, han i den første Hede havde givet Luft, fast-

Iioldt han. Baade bød Hensynet til hans egen og Lan-

dets Ære ham at gjøre det, og den Tanke paatrængte

sig ham vistnok ogsaa, at det maaske vilde blive Eng-

land, der kom til at bukke under i Verdenskampen.

Hvad var naturligere, end at et saadant Haab kom frem,

nu da England selv liavde gjort det umuligt for ham at

blive dets Forbundsfælle? Det fattedes endog ikke paa

vægtige Grunde til at vælge en Alliance med Frankrig

og Rusland. Skjønt man vidste, at en Krig med Eng-

land vilde volde umaadehge Tab, og der særlig kun var

liden Sandsynlighed for, at Kjøbenhavn kunde forsvares

længe, syntes det ikke utænkeligt, at Napoleons Gjeu-

nemførelse af Fastlandsspærringen, naar den støttedes af

') Det er dette Indtryk, man faar af de forskjellige bekjendte

Referater af hans Samtale med Tackson. Men det bør maaske

nævnes, at i Annual register fra 1807 S. 260 siges det, at

Bernstorff havde været heftig, men at Kronprinsen var ble-

ven „calm and unruf/ied"\ og i det Hele havde vist megen
Værdighed under Samtalen.

Holm: Danmark-Norge fra 17M-1807. U. 17
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Husland. tilsidst kunde tvinge Englund til at slutte Fred

og yde Vederlag for den Skade, det havde voldt. Saa-

længe Kejser Alexander stod paa Danmark-Xorges Side.

A-ilde England ikke kunne hjælpe sin Forbundsfælle

Sverige til at erobre ISTorge. Det var endelig en Trøst,

at man ved at slutte sig til Franki'ig frelste, hvad der

ufejlbarKg var blevet taljt ved at gaa ind paa Englands

Forslag, nemhg Halvøen og Fyen. Tanken om at bevare

disse Landskaber maatte nødvendigvis have Vægt for

den dansk-norske Regering; thi uden dem var Danmark
ikke mere til. Hvem kunde i Aaret 1807 forudse, at

Xapoleon vilde drive sin Erobrelyst til VanAåd og sætte

sin Magt paa Spil i en russisk Vinter? Han var den-

gang kun 38 Aar gammel. Selv om det var at vente.

at hans store Rige \dlde st}Tte sammen efter hans Død.

kunde man tænke sig. at han \ilde herske i mange Aar.

Hvilken sørgehg Tid A-ilde det ikke være for det tilintet-

gjorte Danmark? Alt vel overvejet, synes det mere for-

bavsende, at den dansk-norske Regering inden Jacksons

Sendelse havde besluttet at fastholde Venskabet med
England overfor et fransk-russisk Tryk, end det kan for-

undre , at den siden valgte at bryde med England.

Yl.

Kjøbenhavns Belejring og Kapitulation. — Forhandling imellem

Danmark-Norge og Frankris:.

Kronprinsen og Jackson kappedes efter deres vSam-

tale om at komme til Kjøbenhavn, den første for at

træffe Forholdsregler til Stadens Forsvar, den sidste for

saa hurtig som muligt at faa et endeligt Svar af den

dansk-norske Regering. Kronprinsen kom til Kjøben-

haA'n om Middagen den Hte August, l'ndervejs havde
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luui givet Befaling til Ibrskjellige Forsvarsanstalter i

Jylland ug paa Fyeii. Han blev ikke længere i Kjøljen-

havn end til Natten imellem Ilte og 12te August. Efter

at lian havde holdt Statsraad, udnævnt General Peymann
til at vedblive at være Højstbefalende i Kjøbenliavn og

udstedt de nødvendigste Ordrer, ilede han till)age, førende

sin sindssvage Fader med sig. Da han den 13de August paa

en Færgejagt satte over Store Belt. havde Englænderne,

<ler laa i Beltet, allerede begyndt at hindre Overfarten.

Den Færgejagt, der førte Kronprinsen og Kongen, blev

standset og var nær bleven opbragt af Englænderne.

Kronprinsen raaatte skjule sig, og da Generaladjudanten

Lindholm udgav Kongen for en syg svensk Baron og de

andre, der vare ombord, dels for at være Officerer, som
rejste til Hæren i Holsten, dels for Jøder og Haandværks-

folk, lykkedes det ham at hindre Opbringeisen. Hvis

Kongen og Kronprinsen vare blevne fangne, kunde det

have faaet mærkelige Virkninger. Bladet „Times" ud-

talte, at Englænderne selv vilde være komne i en van-

skelig Stilling derved; men der er ikke liden Sandsyn-

lighed for, at Napoleon vilde have opfattet det som et

Be\4s paa , at Regeringerne i England og Danmark
handlede efter Aftale, og at han strax vilde have befalet

Bernadotte at angribe Danmark. En Mængde civile

Embedsmænd af de forskjellige Kollegier kom i de

nærmeste Dage over Beltet. og Kolding blev i nogen

Tid Sædet for Regeringen og Kongens Residens. Kron-

prinsen, der den 15de August kom tilbage til Kiel.

overtog her igjen Kommandoen over Hæren i Holsten.

Næsten samtlige Diplomater rejste ogsaa til Halvøen,

hvor de hk Bolig anvist i Kolding og Christiansfeld.

Jackson havde først, for at komme hurtig til Kjø-

benliavn, søgt at komme derhen til Søs, men maatte

opgive det ^). Han skyndte sig da til Lands det bedste,

han kunde. Dog naaede han først Kjøbenhavn den 13de

') Depesche til London af Ilte August.

17*
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August, da han i Følge Kronprinsens Befaling var

bleven sinket to Timer ved hver Station. Det kom nu

til en Forhandling imellem ham og Joachim Bernstorff;

men en paalidelig Efterretning om deres Samtale ha-

ves ikke. Efter en Meddelelse i det engelske „Annual

register" for 1807i) havde Bernstorff, hvad der ogsaa var

det naturhge. stræbt at trække Forhandhngerne i Lang-

drag; men Jackson havde krævet et utvetydigt vSvar.

Bernstorff erklærede, at han blot havde Fuldmagt til at

tage Jacksons Udtalelser ,,ad referendum" og sende en

Beretning om dem til Kongen i Kolding, og at han ikke

havde Fuldmagt til at slutte nogen Overenskomst paa

Grundlag af Jacksons Fordringer. Denne krævede da

sine Papirer og gik allerede samme Aften ombord paa

en engelsk Fregat. Efter andre Meddelelser 2) havde

Bernstorff erklæret, at det danske Hof ikke vilde indlade

sig paa nogen Udvexling af Tanker og Meninger om
Sagen, førend den engelske Flaade havde forladt de

danske Farvande. Da Jackson naturhg^^s afslog dette,

var Forhandlingen dermed endt. Hvorledes end Ordene

ere faldne, blev Enden derpaa. at Jackson forlangte

sine Passer, erklærede, at Fjendtlighederne vilde tage

deres Begjiidelse, og (14de August) gik ombord paa den

engelske Flaade 3).

Først nu kan Krigen siges at være begyndt. Fra

dansk Side havde man, for at vise fredelig Holdning til

det sidste, tilladt Englænderne lige til den 14de August

^) S. 261. I ^Seeland im Sommer 1807" S. 17 omtales, at

.1. Bernstorff ivrig gjorde gjældende for Jackson, at Frankrig

intet Skridt endnu havde gjort hos Danmark for at faa dets

Havne lukkede for Englænderne.

2) Thorsø e anf. St. S. 163.

') Hellfried anf. St. S. 53 skildrer Jacksons Holdning under

denne Forhandling som præget af „Heftighed. Hovmod og

Raahed"*, idet han dels fremsatte en Række Beskyldninger,

dels truede med „Ødelæggelse og Mishandling"'. Maaske er

dette kun Folkesnak.
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at faa alle Slags Fornødenheder fra Helsingør, ja til at

forsyne sig her med de Brædder og det Tømmer, de

kort efter brugte ved Landgangen og for en Del ved

Belejringen. Englænderne havde gjengjældt det med,

endnu inden Jacksons Forlunidling var endt, at lade ef

Linieskib og en Korvet den 13de August forfølge den

gamle, næsten ubrugelige, danske Korvet, Fredeiiksværn,

der var Vagtskib ved Helsingør, og hvis Chef, Gerner,

vilde sejle med den til Norge, da han saa Faren nferme

sig. Natten imellem den 14de og 15de blev Korvetten

indlientet og erobret ikke langt fra Læssø. De en-

gelske Befalingsmænd vare for praktiske Folk til at

bryde sig om. at Krigen endnu ikke var begyndt. At
de lode det danske Flag vedblive at vaje paa „Frede-

riksværn*', gjorde ikke Sagen stort hæderligere.

Da der ikke havde været Tid til at føre Tropper

over Beltet. var Kjøbenhavn indskrænket til sine egne

Hja^pekilder, og til. hvad der i Hast kunde tilkaldes af

Tropper fra Sjælland. Den væbnede Stp'ke dannedes af

5,480 Mand Linietropper, af Landeværnstropper, Borger-

væbning og frivillige Korps indtil et Tal af 7.584 Mand.

ialt 13,064 Mand, af hvilke imidlertid kun en liden Del

lod sig bruge til Udfald.

Det vilde være uretfærdigt at frakjende Frederik YI
Fortjenester af det danske Hærvæsen. Det er ham, der

har skabt en national Hær, og han viste igjennem sit

hele Liv Iver for at indføre omhyggehg Exercits og

Disciplin. Selv gav han det bedste Exempel paa Tjeneste-

iver. Men Hærens Organisation led af umaadehge
Fejl. Utilstrækkelig videnskabelig Dannelse, usle Løn-

ninger og et slet Avancement!- system havde gjort, at

Hæren fattedes intelhgente og virkekraftige højere Offi-

cerer. Hvad skal man domme, naar man hører, at af

Hærens 52 Generaler vare kun nogle enkelte i Stand til

at gjøre aktiv Krigstjeneste, og at der fiere Steder

fandtes tjenstgj ørende Generaler, som i en Række Aar
havde været sengeliggende! Det hjalp ikke, at Napo-
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leons Krige havde vist Xødvendigheden af at komme
ind paa en ny Vej . og at særlig Preussens Katastrofe

havde hert. hvor lidt der kunde udrettes med gamle

Generaler, som vare forstenede i en forældet Routine.

Xaar man tænker paa. at Opmærksomheden i flere Aar
havde været stærkt henvendt paa den Mulighed at blive

indviklet i Krig 9. hvon-ed man rimeligvis vilde faa

Europas bedste Soldater til Modstandere, maa man for-

bavses over. hvor lidt Kronprinsen havde gjort for at

skaife sig et godt Ofticerskorps. Den store Begræns-

ning af hans militære Evner og hans Mangel paa Blik

for at finde dygtige Personligheder traadte frem paa

ethvert Punkt. Stort er ogsaa Begeringens Ansvar for

at have ladet baade Armémateriel og Fæstninger for-

falde. Det saa endog kun ringe ud med den blotte

Vedligeholdelse af Volde og militære Bygninger, og

Ingenieurgeneralen Gedde kunde under Krigsretssagen

efter Kjøbenhavns Kapitulation paaberaabe sig. at.

naar undtages nogle ,.Em1jelKssements". vare Værkerne

endnu, som de havde været for 100 Aar siden. Han
havde i sin 60aarige Tjenestetid gjort mangfoldige Forslag

og Overslag, som næsten alle vare blevne approberede,

men hvoraf intet var sat i Værk. Den usalige Penge-

forlegenhed, der Aarhundreder igjennem havde lamslaaet

den danske Statsstp-else og liindret en forstandig Ud-

vikling af Landforsvaret, var en væsenhg Grund hertil,

saa vel som til de slette Lønningsforhold , der demora-

liserede Ofticersstanden, Men med Energi og Indsigt

havde dog adskilligt kunnet uckettes. De store Udgifter,

som Underholdet af Troppestp-ken paa Halvøen havde

voldt i liere Aar, havde naturlig barket til, at det særlig

saa slet ud med Forsvarsanstalterne ved Kjøbenhavn.

Mazarin har i Anledning af Kjøbenhavns Belejring

1658—1660 udtalt, at naar store Stæder ikke blive ind-

tagne ved Overrumphng, ere de vanskeHge at erobre paa

Grund af de betydelige Hjælpekilder, de eje. Dengang

disse Ord bleve udtalte, førtes Belejringerne endnu kun
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lidet ved Bomljardement, dette ubarmhjærtige og netop

for folkerige Sta-der saa frygtelige Augrebsmiddel. Men
om de end derfor langt bedre kunde anvendes i 1658—59

end lialvandet Aarhundrede senere, er det dog en

Kjendsgjerning, at en talrig Befolkning ogsaa niaatte

kunne stille store Forsvari>kræfter til Kamp imo<l Eng-

lænderne 1807.

Vi bave allerede tidligere set. at Tdviklingen bos

Alnienbeden lier bjemnie siden 1801 ikke havde været

Ljunstig til at vække en stærk Bevidstbed om. at det

Øjeblilc snart kunde komme . da man maatte rejse sig

med Kraft til patriotiske Anstrængelser. Den løftede

Stemning, som Kampen den 2den April havde skabt,

var for den store Mængdes Vedkommende snart for-

dampet igjen, og det aandehge Grjennembrud, der be-

tegnes ved Oeldenschlagers , Ørstedernes og Mynsters

Navne, var endnu nærmest en enkelt Kredses Ejendom

uden at staa i Forbindelse med nogen folkebg Rørelse.

Da Englænderne angrebe 1801 . gik de Danske til

Kampen med naiv Frejdighed, idet de havde overdrevne

Forestillinger om StjTken af de ti'ufne Forsvarsanstal-

ter, og i denne Stemning sloges de som Helte. Nu
sex Aar senere brød Kampen løs igjen mider langt

ugunstigere Forhold. Man maa, naar man ikke vil an-

stille en ubilbg SammenHgning imellem den Modstand,

der blev gjort 1801. og Kjøbenhavns Belejriugshistorie

1807, ikke glemme, at der den 2den April var gode

Chancer for at kunne sejre, i August 1807 derimod

kun Udsigt til at bukke under. Men trods dette og

uagtet Nationen havde været saa Ijæm som muligt fra

Tanken om krigerske Anstrængelser, var der Elementer

til et godt Forsvar. Det har aldrig været svært at faa

det danske Folk til at mande sig op. naar der blev

givet et godt Exempel fra oven; og om de stærke abso-

lutistiske Traditioner end gjorde det nødvendigt, at

Folket saa hen til Kronprinsen som den, der maatte

føre det frem, saa kunde ogsaa den rodfæstede Ærefrygt
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for Kongemagten i et farligt Øjeblik bringe det til med

en dobbelt levende Pligtfølelse at samle sig om ham.

Stemningen i selve Kjøbenhavn var derfor ingenlunde

daarlig, hvor truende end den kolossale engelske Flaade-

styrke var. Ligesom Bladet „Nyeste Skilderie af Kiø-

))enhavn" netop nu mindede om det Forsvar, der i Be-

lejringen 1658—1660 var blevet ført for Staden imod

Svenskerne, saaledes stod Tanken herom styrkende og

opmuntrende foi" mange.

Da Kronprinsen den Ilte August kom til Staden,

blev han modtaget med Jid^el. en Stemning, der om
Aftenen gav sig Luft ved Illumination. Men jo mere

man haabede at se ham som Frederik ITL's Æthng
følge denne Konges store Exempel, desto mere følte

man sig nedslaaet. da man den næste Morgen fik at

vide, at han allerede var rejst om Natten og havde

taget sin Fader med sig. Isteden for at bhve optlammede

ved hans Nærværelse til den Kamp, der umulig kunde

undgaas, saa Kjøbenhavnerne paa Gadehjørnerne føl-

gende Proklamation fra ham: ,.Medbrødre! Efter at

have bragt alt i den Orden. Tid og Omstændigheder

tillade, iler jeg til Armeen, for med den saa snart som

muligt at virke til mine kjære Landsmænds Yel, hvis

ikke snarlig Omstændigheder indtræffe, som kan afgjøre

alt paa en efter mit Ønske ærefuld og fredelig Maade!"

Har Kronprinsen virkelig troet paa MuHgheden af.

at sligt kunde indtræffe, eller har han krympet sig ved

i det Øjeblik, da han selv vendte Faren Ryggen, at lade

Kjøbenhavnerne vide. at de maatte forsvare sig til det

yderste? Saameget er klart, at nu, da det gjaldt om at

faa Befolkningen til at anspænde al sin Kraft, slog

Kronprinsen Begejstringen til Jorden ved at drage bort.

Hvor slappende var det ikke ogsaa at give Udsigt til.

at maaske Alt vilde ende fredeligt!

Der kan anføres vægtige Grunde til Forsvar for. at

Kronprinsen ikke blev i Kjøbenhavn. Han kunde næppe

gjøre sig Illusioner om, at et langt Forsvar her var
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muligt, han tænkte sig maaske, at de vigtige P^or-

haudlinger, der forestod med andre Magter, kunde let

l)live hindrede . naar han var indesta^nget i Hoved-

staden og maaske her blev engelsk Fange, og det

var vistnok hans alvorlige Mening, naar han i sin skrift-

lige Instrux forPeymann ved sin Afrejse udtalte: „Mine

Pligter kalde mig til Armeen, hvor jeg er mere for-

nøden end her". Han troede andensteds fra bedst at

kunne lede de Skridt, der burde gjøres enten til at

undsætte eller til at erobre Kjøbeidiavn tilbage. Men
næsten alt dette kunde ogsaa Frederik III have sagt, og,

om Kronprins Frederik end ikke som han vilde have

kunnet frelse Kjøbenhavn. havde det dog været baade

smukkest og heldigst, om han havde fulgt hans modige

Forbillede'). Det tog sig ikke godt ud. at han, der

havde været ivrig for at spille Hærføreren, saa længe

der ingen øjeblikkehg Fare var, gik af Vejen for denne

der, hvor den viste sig. Naar Svenskerne et Par Aar
senere, da han bejlede til Sveriges Throne, kaldte ham

en „Mes" (Kryster) , var det aabenbart paa Grund af

hans Flugt fra Kjøbenhavn, og et engelsk Parlamentsmed-

lem. Yiscount Hamilton, talte under en Forhandling i

Underhuset med Haan om ham som den, der med koldt

Blod havde ofret sin Hovedstad til Ødelæggelse og dets

Befolkning til Undergang, medens han selv undflyede

Faren 2). Han udrettede ej heller , trods al sin travle

Virksomhed i den nærmeste Tid derefter, nogetsomhelst

af Betydning til Gavn for Kjøbenhavn og Sjælland, og

den diplomatiske Forhandling med Frankrig kunde Chr.

Bernstorff med de andre Statsraadsmedlemmer ved Siden

have drevet ligesaa godt uden ham. Derimod vilde hans

Nærværelse i Kjøbenhavn have været af uberegneligt

Værd til at fremkalde et tappert Forsvar her, og han

') Flere Træk tyde paa, at det, da han forlod Kiel, var hans

Tanke at blive i Kjøbenhavn.

«) Hansard anf. St. X. 39.
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havde personlig kunnet vinde Heltery. Man kan derfor

kun finde det naturligt, at Napoleon Llev forl)avset. da

han hørte, at han saasnart havde forladt Kjøbenhavn i).

Foruden den uheldige Proklamation efterlod Kron-

prinsen sig kun en kortfattet Instrux, der gik ud paa,

at man skulde forsvare sig til det yderste, men ..ikke

være Agressor". Mærkværdig nok stod der ikke et Ord

i den om Flaaden. Hans første Skridt, efter at Ulykken

var brudt løs, indeholdt et sørgeligt Varsel om, hvor

Kdt han under de følgende Aars skjæl)nesvangre For-

hold skulde formaa at opfylde de overdrevne Forhaab-

ninger, man i lang Tid havde været vant til at gjøre sig

om hans store Herskeregenskalier. General Peymaun.

hvem han havde givet det Hverv at løse en umulig

Opgave, var en hæderhg og tjenstivrig Olding paa 72

Aar. men langtfra nogen Mand af fremragende Bega-

velse eller KarakterstjTke. Han var altfor pligtopfyl-

dende til at kunne vanære sig og Landet ved Fejghed

eller Malkonduite som den, hvorved Kommandanterne

i Magdeburg, Kiistrin og Stettin Aaret iforvejen havde

bragt Skam over den preussiske Hær. Men det fattedes

ham paa den anden Side helt paa det Organisations-

talent og den Aandsnærværelse . hvorpaa den franske

General Sebastiani havde givet Exempel. da han i Fe-

bruar 1807 havde ordnet Forsvaret i Konstantinopel

imod Englænderne, eller som man nylig havde set den

højtbegavede Gneisenau udfolde ved Ledelsen af Kol-

bergs Forsvar imod Franskmændene. Under shge Mænds
Anførsel vilde Kjøbenhavns Forsvar sikkert have frem-

budt smukke Sider. Men der var iblandt de Højstkom-

manderende kun én Mand af fremragende Dygtighed,

^) Depesclie fra Paris af 24de August, livori Dreyer fortæller,

at Chanipagny havde meddelt ham dette. Jvfr. hermed Mo-
uiteur for 7de September, hvoi'i det omtales som usandsyn-

ligt, at Kronprinsen havde forladt Kjøbenhavn, inden denne

Bys Skjæbne var afgjort.
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nemlig Sten Bille , Chefen for Sodefensionen. Da det

Talent fattedes hos de Hojstbefalende til Lands, der

ene til en vis Grad kunde have raadet Bod paa den

slette Organisation af de lidet tilstrækkelige Forsvars-

kræfter, og paa den Slappelse i Stemningen, som Kron-

prinsens Bortrejse fremkaldte, kunde Kjøbenhavns Be-

lejringsliistorie ikke blive stort andet end en Lidelses-

historie.

Efter at Kronprinsen var kommen tilbage til Kiel,

lod han allerede den 16de August ved Overretten i

Gluckstadt udstede en Proklamation i Kongens Navn,

hvori han udtalte, at eftersom Jackson den 13de August

havde erklæret, at Fjendtlighederne mod Danmark skulde

begynde, maatte Krigen gjælde for udbrudt. Han op-

fordrede til at gribe til Vaaben. hvor det udkrævedes,

og befalede foruden andre Forsigtighedsregler at fængsle

alle engelske Undersaatter, indtil de paa nærmere For-

anstaltning kunde bringes ud af Landet; alle engelske

Skibe, al engelsk Ejendom og alle engelske Varer skulde

lægges under Beslag, hvor de end maatte tindes. Faa
Dage efter rettede Kronprinsen en Appel til hele

Europa ved fra Kiel at udstede en Deklaration, dateret

21de August. Han mindede heri om den fredelige

Politik, Danmark havde fulgt under de store Krige.

,.Men", hed det, ..denne Freds - og Sikkerhedstilstand er

pludselig bleven tilintetgjort. Den engelske Regering

har. efter at have forraadt sine Allieredes Tarv, som
stred en ligesaa alvorhg som uvis Kamp, ved sin be-

skæmmende Uvirksomhed, med Et udviklet al sin Styrke

for at overfalde og angribe en neutral og fredelig Stat

uden allermindste Brøde*'. Dernæst fremhævedes Over-

faldets Pludselighed, hvorledes „dette det sorteste, vold-

somste, det skrækkeligste Anslag, som nogensinde er

blevet fattet, ikke er grundet paa andet end en fore-

given Efterretning eller rettere et løst Rygte om et For-

søg, der efter det engelske Ministeriums Angivelse skulde

ske paa at inddrage Danmark i fjendthge Forbindelser
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imodStorbrittannien". Støttet herpaa havde den engelske

Regering erklæret, at den kun kunde lade Danmark

Valget imellem Krig eller et nøje Forbund med Stor-

brittannien. „Og hvilket Forbund vovede man at tilbyde?

Et Forbund, som til første Pant paa Danmarks Under-

kastelse skulde overlevere dets Krigsskibe til den engelske

Regering. Man kunde ikke være tvivlsom imellem de

tvende Forslag. Denne Meddelelse, der var ligesaa van-

ærende i Tilbud som i Trusler, ej mindre fornærmende

i Form end i Indhold, kunde end ikke foranledige nogen

Forhandling, Den retfærdigste og dybeste Harme maatte

overveje enhver anden Betragtning. Stillet imellem Fare

og Vanære, havde den danske Regering intet Valg.

Krigen udbrød. Danmark skjuler ilike for sig selv alle

de Farer, alle de Tab, hvormed denne Krig truer det.

Uforberedt angrebet paa den troløseste Maade, over-

faldet i en afsondret, næsten for alle Forsvarsmidler

blottet Provins, med Magt revet ind i en uUge Kamp.
kan det ikke smigre sig med at afværge al følelig Mod-

gang-'. Men, udviklededes det videre, den danske Re-

gering frygtede ikke Europas Dom i denne Strid, og

den haabede uden Svaghed at opfylde den tunge og van-

skelige Pligt, Æren og Nødvendigheden havde paalagt

den. „Den tror", hed det endeUg, ,.at have Ret til at

stole paa de europæiske Kabinetters Deltagelse og Ret-

færdighed, og den haaber at erfare Virkningerne deraf,

fornemmelig fra de to ophøjede Souverainer, hvis Hen-

sigter og Forbindelser have skullet tjene til Paaskud for

at besmykke den mest skrigende Uretfærdighed, og hvis

Tilbud, sigtende til at give den engelske Regering

Midler til en almindehg Freds Indledning, ikke have

kunnet afholde denne fra en Voldsomhed, der vil oprøre

alle retskafne og ædle Hjærter. i selve England udsætter

for Dadel en dydig Monarks Karakter og besmitter for

evig Storbrittanniens Aarbøger" i).

*) Deklarationen er foniden andensteds ogsaa trykt hos Ræ
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Denne Deklaration , der blev optaget i de for-

skjellige europæiske Blade, giver Indtrykket af, at

Regeringen havde et klart Blik paa, hvor farlig dens

Stilling var. Den havde i Virkeligheden intet Haab om
at bevare Sjælland længe, og den var forberedt paa, at

Englænderne ikke med det Code vilde give slip derpaa

igjen. Men den havde ikke opgivet Haabet om, at den
kunde vinde Sjælland tilbage ^). Hertil behøvede den
fransk Hjælp. Naar der i Deklarationen blev udtalt

Tillid til, at Rusland og Frankrig vilde tage sig af Dan-
marks Sag, stemmede det med den Pohtik, Regeringen

overhovedet maatte vælge, at slutte sig nøje til disse

tvende Stormagter, der alene vare i Stand til ved den

endelige Fred at skaffe den Vederlag hos England for

de lidte Tab. Men Ruslands Stilhng var endnu ikke

ganske klar, og man kunde ikke have nogetsomhelst

Haab om, at den Mægling, som det havde erklæret at

ville tilbyde den engelske Regering, kunde bringe denne
til at opgive sit Angreb paa Danmark 2). Det var fore-

løbig Frankrig, man maatte vende sig til, saa meget
mere som man kunde vide, at Napoleon vilde opfatte

det engelske Tog til Kjøbenhavn som et Slag, der var

rettet imod ham.

der anf. St. I, 374—76, Proklamationen af 16de August fin-

des sammesteds S. 116—17.

') Chr. Bernstorff skriver den 16de August til Dreyer og Le-

vetzau: „Il ny a pas å se dissimuler que Vinégalité de la

lutte sera telle que nous n'osons gnéres nous livrer å l'espoir

de conserver longtemps l'isle de Selande, prise au dépourini, pres-

que dénuée de troiippes et tellement cernée par les Anglais,

quHl devient quasi impossible d'éluder leur vigilance pour y
faire passer des renforts. Mais eet événemetit niéme n'ahat-

trait j^as notre courage. Notre flotte pourra étre détruite, mais
elle naugmentera pas les trophées de nos ennemis. La provlnce

que la surprise et la saison nous auront enlevée, une autre

saison et les efforts qu'elle admettra, p>ourront nous la faire

recouvrir". I en Depesche af 13de August til Blome hedder
det: „NoVrS nous attendons aux derniéres extremités."

*) Depesche til Petersborg af 13de August.
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Saasnart Jackson havde fremsat sin Eegerings For-

dringer. beg}-ndte man derfor fra dansk-norsk Side at

føre et helt andet Sprog tU Xapoleou end det sædvan-

lige. Det var, hed det, for en stor Del Overbevisningen

om. at man vilde faa Støtte hos Frankrig, der havde

bem'ket, at man havde besluttet at vise Fasthed, og

man ^dlde tillidsfuldt bede det om Hjælp til at erobre

Sjælland tilbage, hvis Englænderne bleve HeiTer der-

over 1). Xetop nu kom Dreyers Meddelelse om Napo-

leons Fordi'inger. som Tallerrand havde fremsat for

ham -). Hvis de vare komne nogle Dage tidligere, vilde

de have bragt Danmark-Xorge til at kaste sig i Eng-

lands Arme ^). Xu vare. som Christian Bernstorfi ski-ev

(19de August) tU Dreyer, den franske Regermgs Ønsker,

som en Følge af det engelske Ministeriums Skjænsels-

daad. opfyldte, inden den danske Regering havde faaet

dem at vide. Dreyer skulde l^lot se at hindre, at noget-

somhelst blev offentliggjort om de franske Fordringer.

^) Depesclier til Levetzau i Hamburg og Dreyer af 10de og 16de

August.

*) Talleyrand maa ogsaa have meddelt disse til deu franske

Gesandt i Kjøbenlla^^l, Didelot. I det mindste skrev han

den 4de August til denne om at rette en ganske lignende

Opfordring til den dansk-norske Regering som den. han havde

udtalt til Dreyer (Se Lefebvre anf. St. III. 134). Men det

lader ikke til, at Didelot har røgtet dette Ærinde. Englæn-

dernes Optræden i Mellemtiden havde gjort det ikke blot

overflødigt, men endogsaa utilraadeligt at tale derom.

^) Foruden hvad vi tidligere have fremført som Vidnesbyrd om
dette, kan ogsaa anføres, at Christian Bernstorff i sin De-

pesche af 14de Oktober instruerer Rist om at udtale til Can-

ning. at Englands uretfærdige og troløse Angreb havde gjort

Danmark til en naturlig Forbundsfælle af dets Fjender.

„tout comme nous serions devenus les siens (nemlig alliés). si

notre neutralité avait été i'iolée de la part de ces derniers.''

Skjønt dette Sted, taget alene for sig. ikke har stor Bevis-

kraft, fortjener det at nævnes, da det saa ganske stemmer

med Udtalelsen til Tailor og andre tidligere Ytringer af den

dansk-norske Regering.



1807. Danmark-Norges Syn paa den franske J'olitik. 271

thi det var klart, at England da vilde faa et Paaskud

til at besmykke sin skammelige Færd.

Disse franske Fordringer vare tor den dansk-norske

Regering et fornyet Yidneslm-d om. at despotisk Egoisme
ogsaa gav Napoleons Politik jiaa denne Ivant sit Præg.

Man holdt sig i danske militære og })olitiske Kredse i

det Hele overtydet om. at hvis Englænderne ikke havde

angrebet Danmark, A-ilde Franskmændene have gjort det.

og man fortalte, at Bernadotte. da han hørte om Eng-
lændernes Angreb, havde udbrudt til den danske Chargé

d'affaires i Hamburg. Levetzau: Je vous félicÅte; voua

voila '^anrés ^).

Med et saadant Syn paa den franske Politik, hvis

Berettigelse Napoleons udgiAnie Korrespondance senere

fuldt har stadfæstet, niaatte den dansk-norske Regering

se en saare upaalidelig Forbundsfælle i den franske

Kejser. Hvor fristende var det ikke for denne at skyde

sig ind under, at Englands Angreb ujorde det nødven-

digt, at franske Tropper rykkede ind i Danmark, og saa

at give Bernadotte Ordre til hurtig at besætte den

jydske Halvø 2)? Uden at have nogen Nytte af et saa-

dant Korps, vilde Danmark blot komme til at under-

holde det. og hvor let kunde ikke dette være Indled-

ningen til Tilintetgjørelsen af Rigets Selvstændighed?

Man kj endte godt Napoleons utrohge Mistænksomhed.

Det behovedes blot. at han ikke fandt Forsvaret imod
Englænderne energisk nok. strax vilde han have Sigtelser

for at spille under Dække med hans Fjender paa rede

^) Danske Samlinger III, 138 og 123. Rimelig^^s er denne
Ytring, som tillægges Bernadotte, en Fordrejelse af de S. 273

anførte Ord af ham.
"-) Chr. Bernstorff skriver den 31te August til Blome: „Xous

avons du frémir å l'idée qiie le gouvernenient francais som
jyrétexte de ne 2)lus respecfer unc neutralité violée par ses

ejmemis eut enraJii Holstein et que nous eussions été écrasés

entre- deux pnissances dont nous aurions eu å nnns piaindre

également"
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Haand. Og hvor let kunde han ikke, naar han hørte, at

Danmark - Norge havde ladet sig overrumple af den

engelske Expedition. heri se et mistænkeligt Træk? Oven

i Kjøbet søgte liere engelske Blade ^) at udbrede den

Mening, at Afsendelsen af Flaaden til Øresund havde

fundet Sted efter Aftale med Danmark 2). Christian

Bernstorff opfattede det som et lumsk Forsøg paa at

vække Frankrigs Mistro imod Danmark. Man vidste

godt, at Troppeopstillingen i Holsten havde været Napo-

leon imod, og at han havde været utilfreds med, at den

dansk-norske Regering ikke havde hindret de første

engelske Troppetransporters Sejlads igjennem Sundet.

Den Mand i den franske Stat, der næst Napoleon selv i

Øjebhkket kunde skade Danmark mest, nemhg Berna-

dette, viste en meget udpræget Mistilhd til dets Politik 3).

Da Levetzau meddelte ham. hvad der var blevet svaret

Jackson i Kiel, var dette ikke nok i hans Øjne. Dan-

mark, sagde han, havde intet andet Middel til at frelse

sig end at slutte Forbund med Frankrig, og hvis det

ikke skyndte sig med at udtale sig aabent, vilde det

være sandsynligt, at man fra fransk Side traf Forholds-

regler imod det. Han vilde ikke høre noget om. at et

Brud med England kunde udsætte Danmark for nogen

alvorhg Fare ved den Krig, det sandspiligvis da vilde

paadrage sig fra svensk Side. ,.Saa meget desto bedre",

udbrød han
,

,,I vil da kunne vinde Skaane og hele Syd-

') Efter hvad en Søofficer Holsten, der nylig var kommet hjem

fra England, i Oktober fortalte L. Eugelstoft, havde det vakt

Forbavselse i England, at de Danske vilde gjøre Modstand,

da Publikum var af den Mening, at Toget skete efter Over-

enskomst imellem begge Regeringer. (Danske Samlinger
III, 163—64). Endog senere fremsattes slige Sigtelser imod

den dansk-norske Regering. Hellfried: Forsøg til en

1:) oli ti sk Overskuelse af Englands Overfald paa
Danmark 1807. (Kjøbenhavn 1808) S. 68.

*) Depesche til Dreyer og Levetzau af 16de August.

^) Herom indeholde Levetzaus Depescher fra Hamburg en Række
Meddelelser. Jvfr. Touchard-La fosse: anf. St. Il, 13 ff.
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Sverige". Først Budskabet om. at Kronprinsen ved Pro-

klamationen af IGde August iiavde uigjenkaldelig brudt

med England, vakte hans Tilfredshed. „Kronprinsens

Beslutning", udbrød han blandt andet til Ijevetzau. „frelser

Danmark^), og jeg forsikrer Eder, at I derved ville vinde

8kaane og „la Gothie". thi jeg kan med Vished sige

Eder, at vi i denne Yinter ville gjøre en Expedition

til Sverige, og at det er ligesaa vigtigt for Frankrig at

svække den svenske Konges Magt som at forstærke

Danmark, saasnart det har dette til Forbundsfa^lle. For

at udføre et saadant Forehavende, maa man fremfor

Alt sikre Fyen". Han slog om sig med Udtalelser

om, hvad han skulde udrette. „Hvis"', sagde han, „man

i dette Øjeblik tilbød mig Millioner eller Udsigten til at

jage Englænderne ud af Danmark, vilde jeg ikke et

Øjeblik betænke mig paa at vælge det sidste; det er en

Hæder, som endnu staar tilbage at vinde for Fransk-

mændene, at jage Englænderne bort fra en 0, hvorover

de have gjort sig til Herrer" ^). Men Bernadottes op-

muntrende Ord formaaede ikke at beroHge den dansk-

norske Regering, der saa, hvor let den kunde komme
til at yde store Ofre for at tilfredsstille hans frem-

trædende Lyst til at spille en glimrende BoDe i

Norden. I Virkeligheden laa Tanken om at angribe

Danmark Bernadotte ligesaa nær, og han udviklede i

en Skrivelse til Napoleon, hvor let det vilde være at

erobre Holsten, hvis Kejseren ønskede det. Selv om de

danske Tropper vilde hindre Overgangen over Ejder,

og en Del af Englænderne forenede sig med dem,

mente han i Løbet af faa Dage at kunne faa Bugt med
alle slige Hindringer. Holsten vilde i Forening med

^) Det er aabenbart denne hans Udtalelse, som er bleven op-

fattet paa den S. 271 anførte Maade. Den siger dog intet

andet, end at Danmark, efter at Englænderne havde gjort

deres Tog, kun ved at slutte sig til Frankrig kunde undgaa

at blive knust af dette.

-) Depescher fra Hamburg af 17de og 21de August 1807.

Holiu: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 18
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Slesvig kunne ernære og udrede Solden til en Hær paa

50,000 Mand i et halvt Aar. Elben vilde aldrig kunne
ret lukkes for den engelske Handel, saalænge Holsten

beholdt sin Neutralitet ^). — Han vedblev i det Hele at

nære Uvilje og Mistro imod den dansk-norske Regering.

Det var vanskehgt for en lille Magt som Danmark-
Norge at manoeuvrere med en Forbundsfælle som Napo-
leon, hvis Hjælp i lige Grad var uundværlig og farhg.

Paa den ene Side maatte man se at faa ham til at

foretage en eller anden Diversion ved Kanalens K^'st.

hvorved han kunde indjage England Frygt for dets egen

Sikkerhed, man maatte faa ham til at befale sin Broder.

Kongen af Holland, at lade en Mængde lavbundede

Fartøjer og Kanonbaade gaa langs Kysten op til Ej der,

og endelig maatte man opnaa, at et fransk Hjælpekorps

holdtes rede ved Holstens Grænse. Men det gjaldt paa

den anden Side om . at den dansk-norske Regering selv

kunde bestemme Øjebhkket for dette Korpses Indryk-

ning, der ikke burde finde Sted. førend den havde Alt

færdigt til at kunne prøve paa 2) at overføre den samlede

Styi'ke til Smaaøerne, og derfra til Sjælland. Dens An-
strængelser vare stedse rettede imod dette dobbelte

Maal.

Det var Napoleon selv, der ved en Audiens den

16de August gav Dreyer den første sikre Efterretning

om den engelske Flaades Komme til Sundet og truende

Holdning her. Han overvældede ham strax jjaa sin

vante heftige Maade med en Række Spørgsmaal. der

vare saa meget mere naturlige, som han, trods den Be-

tydning, Danmark var ved at faa for hans Politik, var

fuldstændig uvidende om dets Forhold. „Hvad vil Eng-

lænderne Eder"'! udbrød han, „er de landede? Kan de

') Touchard-Lafosse anf. St. 11,16—17. Uheldigvis angives

ikke Dato for dette Brev, men Hentydningen til Englænderne

viser, at det er skrevet efter deres Komme.
^) Depescher til Paris af 10de, 26de og 29de August.
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gjøre sig til Herrer over Kjøbenluivn og Sjælland? Hvor

stor er denne Øs Befolkning? Hvor stærk er Kjøben-

havns Garnison? Hvor er Eders Armé, hvor er Kron-

prinsen? Har I Tropi)er nok paa Sjælland til at kunne

afslaa en Landgang? Hvor lang Tid behøver I for at

lade Eders Hær naa derhen? I vil da i ethvert Til-

fælde have Tropper nok i Kjøbenhavn og paa Sjælland

til at kunne forsvare Eders Hovedstad og Eders Flaade

imod 12—15000 Englændere. Har J andre Øer end

Sjælland, som Englænderne kan erobre fra Eder?"

Et Si)ørgsmaal som dette sidste er et klart Vidnes-

byrd om, hvorlidt Napoleon indtil dette Øjeblik havde

brudt sig om at undersøge Danmarks Kort. Nu der-

imod vakte Forholdene paa denne Kant hans Uro, thi

han saa, hvad Englænderne vilde. Da Dreyer udtalte,

at det fredelige Forhold imellem England og Danmark
gjorde et Angreb af den førstnævnte Magt uforklarligt,

udbrød han: „Hvad andet Maal kunne de have, da de

dog paa den Tid, da Flaaden afsejlede, vidste, at Frank-

rig havde sluttet Fred med Rusland og Preussen, og de

altsaa kunde se det Unyttige i at prøve noget nyt Skridt

til Fordel for Fastlandet." Man maatte, vedblev han,

vente sig enhver Troløshed fra deres Side, og han saa

ikke, at Expeditionen kunde have andet Øjemed end at

erobre Kjøbenhavn, tage Flaaden og besætte SjæUand.

Naturhgvis udtalte han sin levende Beklagelse over, at

Kronprinsen og Hæren var 3 fraværende i et saa vigtigt

Øjebhki).

Der er ikke Grund til at tro, at han hidtil havde

gjort sig høje ForestiUinger om den dansk-norske Rege-

rings Lyst til at slutte sig til ham imod England. Den
Mistro, han snarest synes at have næret imod den, kunde

kun stærkt have faaet Næring i de sidste Dage, saa-

fremt eUers Talleyrand havde givet ham et tro Referat

af Dreyers djærve Udtalelser i Anledning af Opfordrin-

') Depesche fra Paris af 17de August.

18*
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gen til at bryde med England. Men inden han havde

kunnet faa noget officielt Svar fra Danmark-xS orge her-

paa, kom Efterretningen om Englændernes Expedition til

Sundet, og Dagen efter hin Samtale ved Audiensen kunde

Dreyer i Henhold til en Depesche fra Bemstorlf af 10de

August forsikre, at Englands Fordi'ing vilde blive afvist,

at Danmark-Xorge var bestemt paa af al Magt at værge

sig imod Englænderne, hvis de vilde bruge Vold. og at

det i saa Fald vilde gjøre fælles Sag med Frankrig.

Den franske Udenrigsminister, Champagny. gav i Følge

Kejserens Befaling og med selve de Ord. denne havde

paalagt ham, Dreyer en Forsikring om, at der, som en

Følge af hans Meddelelse, var sendt Bernadotte Ordre

til at yde Danmark al mulig mihtær Hjælp ^). Denne
Ordre afgik i Virkeligheden samme Dag. men i en Form.

der viser, at Napoleon endnu ikke var klar paa Forhol-

det til Danmark-Xorge. Han ski-ev nemlig til sin Gene-

ralstabschef Berthier ^) : ,.Min Cousin ! Send en extra-

ordinær Kurér til Hamburg for at lade Marechal Berna-

dotte vide, at han niaa holde sig rede til med hele sit

Koi-ps af spanske og hollandske Troj^per at marschere

enten til Hjælp for Danmark eller imod denne Magt
efter den Gang, som Sagerne tage paa denne Kant.

Skriv til ham, at han under alle Omstændigheder skal

tilbyde Kronprinsen al den Hjælp, han behøver for at

kunne modstaa Englands uretfærdige Angreb".

Xapoleons Mistro maatte tabe sig, da han tik Efter-

retning om den kongelige Proklamation af 16de August,

der kun kunde opfattes som en Krigserklæring imod

England. Han sagde nu trøstende til Dreyer: „Frygt

ikke. I vil komme godt ud af disse Vanskehgheder, for-

udsat, at I kan holde Stand i nogen Tid-'. Hvormeffet

^) Depesche fra Paris af 19de Aiigust, hvormed kan sammen-

holdes Napoleons skriftlige Ordre til Champagny af ITdt-

August i Correspondance de Napoleon I' XV. S. 504.

'-) Correspondance de Napoleon Ir XV, 504—505.
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Napoleon end vilde have foretrukket selv at faa Raa-

dighed over Danmark-Norges Flaade, var det dog for-

delagtigere for ham, at Englænderne ved deres Angreb

tvang det til at bryde med dem, end om hans Opfor-

dringer havde ført til, at det liavde sluttet sig til hans

Fjende ^). Dette var saa indlysende , at Nogle endog

faldt paa. at Ra'nker fra hans egen Side kunde have

Wrket til at fremkalde den engelske Expedition ^). I

ethvert Tilfælde saa han let, at han nu vilde kunne faa

Danmark - Norge til at slutte sig til ham. Men han

havde tillige Indtrykket af, at den dansk-norske Rege-

ring kun var lidet ivi'ig efter at faa franske Tropper ind

i Landet. Da Bernadotte i Slutningen af August sendte

Generallieutenant Gérard til Kronprinsen i Kiel for at

meddele denne, at han raadede over 20—2.5000 Mand,

og for at lade udtale sit Ønske om at faa at vide. hvor-

vidt man vilde modtage denne Hjælp, tik han et und-

vigende Svar fra Kronprinsen (27de August). „Jeg

haaber", hed det i dette, „at det Øjeblik, som jeg bør

oppebie for at kræve den franske Regerings vii^ksomme

Hjælp til de Skridt, hvorved vi agte at kaste den uret-

færdige Fjende tilbage, ikke er langt borte, og jeg gjør

Alt, hvad der staar i min Magt, for at fremskynde det" ^).

I Samklang hermed gjorde Dreyer, hvad han kunde,

for at forebygge en Indmarsch af det Bernadotteske

Korps.

Dette var ingenlunde efter Napoleons Hoved. Gj en-

tagne (jrange udtalte Champagny, hvor forbavsende Kej-

') Jvfr. Øst: Archiv for Psychologie, Historie, Litera-
tur og Kunst (Kjøbenhavn 182.5) III S. 323, Napoleons

Ord: Da jeg hørte om Englændernes Tog, sagde jeg, at det

glædede mig, fordi det uigienkaldelig maatte bringe England

i Tvist med de nordiske Magter.

*) I. Storm Munch: Saga ^Christiania 1819) II, 238 og 244.

^) Bernadottes Skrivelse findes hos Ræder anf. St. II, 162.

Svaret, der er affattet af Christian Bernstorff, findes i Uden-
rigsministeriets Arkiv.
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seren fandt det, at Danmark ikke fremsatte noget bestemt

Ønske om Hjælp og ikke udtalte sig tydelig om sin

politiske Stilling. Da Dreyer i Følge Befaling hjemme

fra fremhævede (omtrent den 16de September), hvor

vigtigt det var for Danmark, at Frankrig ikke sluttede

nogen Fred med England, uden at denne kom til at

omfatte Danmark, ytrede Champagny endog i en tem-

melig barsk Tone: ,.Det er besynderhgt, at I taler til

mig om Eders Tillid til Frankrig, om Eders Haab. at

det vil hjælpe Eder, og om Eders Ønske, at Kejseren

vil varetage Danmarks Tarv. naar han slutter Fred med
England. I har jo endnu ikke gjort ham nogen forme-

lig Meddelelse om, hvad I trænger til. eller om den

Hjælp. I ønsker, uagtet I véd, at han er fuldkommen

rede til at tjene Eder og fremme Eders Interesser. I

vil handle paa egen Haand, og dog forlanger I, at han

skal tage sig af Eder, naar han slutter Fred med Eng-

land, uden at 1 foreslaar ham nogen Alliance eller For-

bindelse , der svarer til Eders Stilling-'. Champagny

slog ogsaa paa, at det var forunderligt, at Kronprinsen

ikke havde udtalt sine Ønsker om Hjælp i et Brev til

Kejseren 1).

Det var klart, at den dansk-norske Regering maatte

bestemt nærme sig Frankrig, hvis den vilde have Hjælp

fra det, og skjønt Dreyer havde et ligesaa aabent Øje

som Regeringen for, at en Tilslutning til Napoleon

havde store Skyggesider, advarede han imod paa ny at

vække Kejserens IVIistro. Da han altfor godt kj endte

„denne store og altformaaende Herskers voldsomme,

vredagtige og hævnlystne Karakter" 2), havde han alle-

rede, inden Champagny havde fremført sin nyhg omtalte

stærke Ytring, foreslaaet, at Kronprinsen i et personligt

^) Depescher fra Paris af 31te August, 1ste og 16de September.

2) „Connaissant bien particuliérement le caractére violejit, rancu-

neux et vindicatif de ce grand et tout puissant souverain"

(Depesche af 1ste September).
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Brev til Kejseren skulde udtale sig om sine politiske og

militære Planer i Øjeblikket ^).

Men, hvor egennyttig Napoleons Politik end var i

hele denne Sag, kan man ikke sige, at han undlod at

tage Hensjm til den dansk-norske Regerings Ønsker 2).

Han har aabenbart i Modsætning til Englændernes Færd

villet optræde som den velvillige og hensynsfulde, og

han har vistnok følt, at han. ved at vise Voldsomhed

efter deres Forbillede, blot vilde give dem et Paaskud

til at erklære deres Fordringer til Danmark for nødven-

diggjorte ved hans PoUtik. Derfor paanødte han ikke

den dansk-norske Regering det Bernadotteske Korpses

Hjælp ved at give dette Befahng til at marschere ind i

Holsten, og han svarede med Velvilje paa dens Ønsker

om mihtær Haandsrækning i forskjellige Henseender.

Han lod give Tilsagn om, at der vilde ske alle mulige

Demonstrationer imod England for at tvinge det til at

dele sin Styrke. Marineministeren betroede Dreyer (14de

Sept.), at man tænkte paa at prøve en Landgang i England,

og at han samme Dags Aften skulde rejse til Boulogne

og Dunkerque for at fremskjoide Rustninger, som vare

i Gang der ligesom ogsaa i Vliessingen. Da Dreyer

svarede Ja paa hans Spørgsmaal, om han troede, at der

kunde gjøres Englænderne Modstand i nogen Tid ved

Kjøbenhavn, udbrød Ministeren: „I saa Fald kan I

være rolige for, at vi ufortøvet skulle aflægge et Besøg i

England og befri Eder for Eders Fjende". Champagny
erklærede Dreyer (10de eller Ilte September), at han

for et Øjeblik siden havde sendt en Officer til Haag for

at fremskynde den Udrustning af fladbundede Fartøjer,

som Danmark ønskede, og selve Kongen af Holland gav

^) Depesche af 1ste September.

^) Det hedder derfor kax'akteristisk nok hos Touchard-La-
fosse anf. St. S. 16. „L'emperetir montra dans cette circon-

stance une indécision inaccouhimée'\ Bernadettes Hu stod

blot til at rykke ind i Danmark.
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Forsikrincrer , der svarede hertil. At dette ikke var

Mundsvejr, viser Napoleons Brev af 14de September til

Kong Louis, hvorved han opfordrede eller, hvad der var

det samme, befalede ham at sende nogle Divisioner

Kanonchaliipper til Danmark. „Det kan ikke mite",

skriver han, „at vente, indtil de alle kunne blive samlede.

Lad de ti første afgaa, og undeiTet ved en af Eders

Officerer Kronprinsen om deres Afgang-' ^). Bernadotte,

hed det endelig, havde faaet Ordre til at holde sig rede,

naar Kronprinsen ønskede hans Indrykning, og maatte

ikke marschere. med mindre et saadant Ønske udtaltes 2).

Ogsaa havde Napoleon sendt Kurerer med Breve, for

at de danske Skibe i forskjellige italienske og spanske

Havne kunde blive i Tide advarede om at vogte sig for

engelske Krydsere, og han skyndte sig med at opmuntre

Rusland til at støtte Danmark. „Jeg længes med Utaal-

modighed". skrev han (26de August) til Kejser Alexander,

„efter at høre, hvad Deres Majestæt tænker at gjøre for

at hjælpe Danmark og tAdnge Kongen af Sverige til at

gjøre fælles Sag med det. saaledes som hans eget sande

Tarv, Østersøens Uafhængighed, gjør det til Pligt for

ham" 3). Samme Dag sendte han sin Ambassadeur i

Petersborg. General Savarj', Ordre til at paavirke Kej-

seren i den Retning, idet han skrev: ..Det er min

Mening, at Rusland maa lade en Hær rykke imod Sve-

rige for at tvinge det til at gjøre fælles Sag med Dan-

mark. Kejseren behøver kun at lade mig vide. hvad

han ønsker med Hensyn hertil, og jeg skal gjøre, hvad

der er nødvendigt; jeg har en ret anselig Hær i Ham-

') Correspondance de Napoleon I"" XVI, 28.

^) Depescher fra Dreyer af Ilte, 14de og 7de September 1807.

• vfr. hermed Napoleons Ordre til Marineministeren af 13de

September i Correspondance de Napoleon I"" XVI,

S. 24—25.

') Et Brev, han skrev to Dage senere til Alexander, da han

havde hørt, at Kjøbenhavn blev formelig belejret, gaar i

samme Retning, men er næppe bleven afsendt.
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hurg" 0. Hiiii talte tillige her om at tvinge Østerrig til

at træde op imod England.

Napoleon havde tiere Gange havt udmærkede Ofii-

eerer ansatte som Gesandter i Kjøbenhavn. Macdonald

liavde været der i 1801 og Victor i 18(i(j. De behøvede

kun at gjøre en Spadseretour paa Volden for at vide.

hvor slet en Fæstning Kjøbenhavn var. Men hvis de.

som man maa antage, have indsendt Beretninger derom,

har Napoleon ikke lagt ringeste Mærke dertil. I det

mindste vidste han for Øjeblikket meget lidt om Kjø-

benhavns Modstandskraft. Med almindelig fransk Uvi-

denhed dannede han sig ogsaa Forestillinger om den

danske Vinters Strænghed , der langtfra svarede til

Virkeligheden. Da han den 29de August gav Cham-

pagny Ordre til at forsikre Dreyer, at, saasnart Dan-

mark lod ham kjende sin politiske og militære Stilling,

vilde han yde det al den Hjælp, hvortil det trængte,

udtalte han tilhge Haabet om, at Kjøbenhavn vilde

holde sig i nogen Tid. „En stærkt befolket og befæstet

Stad'', skrev han, „vil ikke blive taget i Løbet af to

Maaneder. og Isen vil give ]Midler til at komme den til

Hjælp" 2). Altsaa senest ved Slutningen af Oktober

skulde efter Napoleons Mening Belterne være saaledes

tillagte . at en Hær kunde marschere over dem ! Der

er med Føje blevet bemærket, at det havde været hel-

digt, om han 5 Aar senere havde beregnet den russiske

Vinter efter den Maalestok, han nu lagde for den

danske ^). Moniteur skildrede i denne Tid jævnlig

Stemninger og Tilstande i Danmark med rosenrøde

Farver, og udtalte endog (14de September): „Alt tyder

paa, at Englænderne ville faa en endnu blodigere Tug-

') Correspondance de Napoleon Ir XV, 553.

^) Correspondance de Napoleon I^ XV, 559.

^) 1. Forchhammer: Napoleon Ts Forhold til Norden
og særlig til Danmark (Steenstrup: DanskMaaned-
skrift. 1867, 2det Bind, S. 23).
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telse end den, de fik ved Konstantinopel-'. Dette Sprog

kunde være en Følge af den vante Lyst til at haane

Englænderne, uden at den franske Regering behøvede

at tro paa Sandheden deraf. Men forbavsende er det

at se Napoleon samme Dag (14de September) skrive til

sin Broder, Kong Joseph i Neapel: „Den engelske

Landhær udenfor Kjøbenha\Ti er blokeret imellem Fæst-

ningen og et dansk Troppekorps. der er HeiTe over det

aabne Land paa Øen Sjælland. Den 28de August.

Datoen for de sidste EfteiTetninger fra Kjøbenhavn. saa

det ud til, at deres Sager stode slet. og man havde

Haab om, at det vilde gaa dem galt, og at de vilde

blive nødte til at indskibe sig igjen" ^).

Den dansk-norske Regering gjorde sig mindre lyse

Forhaabninger, hvormeget end Christian Bernstorff i sine

Depescher fremhævede den udmærkede Stemning hos de

Belejrede og Befolkningen i det Hele, hvilken ganske sva-

rede til den, man havde set i 1801. Regeringen havde

navnlig kun ringe Forventninger om, at de Landeværns-

tropper, som Kronprinsen havde befalet Generalerne

Castenskjold og Oxholm at samle i Sydsjælland, skulde

kunne udrette Noget af Betydning 2). Det var altfor

bekjendt, hvor slet disse Troppers Udrustning og Disci-

plin var. Men Regeringen delte for saa vidt Napoleons

overdrevne Forestillinger om Kjøbenhavns Modstands-

evne, som den aabenbart har troet, at Staden kunde

forsvare sig længere, end den gjorde.

Begivenhederne paa Sjælland havde ud^^klet sig

med en Hurtighed, der spottede alle Beregninger 3). Den
16de August om Morgenen Kl. 4—5 begyndte Englæn-

^) Correspondance de Napoleon Ir XVI, S. 27.

*) Dette fremgaar tydelig af flere af Bernstorffs Depescher fra

denne Tid.

^) Ligesaa lidt som ved Slaget den 2denAprill801 gaar jeg her

ind paa de militære Enkeltheder, da jeg ikke har Lyst til at

gjentage, hvad der allerede er fyldig fremstillet andensteds.

Kun nogle faa Hovedtræk medtages. Forøvrigt henviser jeg
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derne deres Landgang ved Vedbæk, som de fuldbragte,

uhindrede af den svage kjøbenhavnske Garnison. Nogle

Dage senere (21de August) landede Fodfolket af det

Korps, der havde været ført til Riigen, men var kaldt

tilbage derfra, Syd for Kjøbenhavn ved den nordlige

Del af Kjøgebugt. medens det Kavalleri og Artilleri,

der hørte dertil, blev landsat paa Strækningen imellem

Skovshoved og det nordre Kalkbrænderi. Hæren ud-

gjorde i alt 31,000 ;Mand. foruden 5,000 Matroser, der

tillige kunde bemi:tes i Land. og den stod under General-

lieutenant Cathcarts Kommando, ligesom Flaaden under

Lord Gambiers. Disse tvende Overbefalingsmænd ud-

stedte samme Dag, Landgangen fandt Sted. en Prokla-

mation til Sjællands Befolkning, hvilken, efter først at

have været affattet paa Engelsk og Tysk, derefter var

bleven oversat af en Svensker paa slet Dansk. Den
indeholdt naturligvis en Række Fraser om, at Englæn-

derne ikke kom som Fjender, men til eget Forsvar, og

om, at hvis Frankrigs Rænker gjorde Sjællænderne døve

for Fornuftens og Venskabets Stemme, maatte det ud-

gydte Blod og alle Rædsler komme over deres egne og

deres grusomme Raadgiveres Hoveder. Men tillige ud-

talte den, at Ejendommen vilde blive respekteret og alle

Levnetsmidler betalte. — Englænderne gik frem med
Dygtighed og Energi. Den danske Overkommando der-

imod frygtede for at ofre for meget af den svage Styrke,

der lod sig bruge i aaben Mark, og den gik derfor ikke

Fjenden imøde med Kraft, inden han havde sat sig fast

i Stadens nærmeste Omegn. Kronprinsen havde i sin

Instrux til Peymann forbudt deime at være ,.Agressor",

og da Joachim Bernstorff meddelte Peymann, at Jack-

son havde forlangt sine Passer, og at han nu troede, at

til Hovedskriftet: Kæders tidt citerede Værk, H. I. Blom:
Krigstildragelserne i Sjælland (Kjøbenhavn 1845)

samt Thorsøe: Den danskeStats politiske Historie
1800—1814.
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et Brud med England var at vente, havde han, i Over-

ensstemmelse med hin lustrux fra Kronprinsen, udtalt

Ønsket om, at „man fra dansk Side ej maatte gjøre det

første Skud". Peymann gav derfor det Korps, han den

16de August sendte ud for at rekognoscere ved Fjendens

Landgang, Ordre til ,.ikke at skj^de eller angribe først

og vogte sig for at blive afskaaret." Det er en Ordre,

der i^aa en uhyggelig Maade minder om den, som den

hannoveranske Regering gav sine Tropper ved Fransk-

mændenes Indmarsch i Hannover i Aaret 1803 i).

Undlod Pepnann end ikke senere at gjøre Udfald imod

Fjenden og at udsætte sig selv saaledes, at han blev

saaret, vare disse Modangreb dog ikke gjennemførte med
en saadan Kraft, at de kunde hindre Englændernes Be-

lejringsarbejder. Til Søs formaaede den af mindre Far-

tøjer bestaaende Sødefension i en Række Fægtninger at

yde en jævnbyrdig Modstand imod de Brigger, Bombar-

dérfartøjer og Kanonbaade, som Fjenden brugte paa

denne Kant; men det var til Lands, at Afgjørelsen

fandt Sted. Den 29de August sprængte Arthur "Wel-

lesley, den senere Lord Wellington, der her aabnede sin

navnkundige Feltherrebane i Europa, Castenskjolds og

Oxholms Landeværnstropper ved Kjøge. Efter at Cath-

cart allerede den 20de August forgjæves havde opfordret

Peymann til at opgive Modstanden, fornyede han i For-

ening med Gambier denne Opfordring den 1ste Septem-

ber. De erklærede, at hvis Peymann indvilligede i at

udlevere Flaaden, skulde den bhve taget i Forvaring som

et Depositum for at blive givet Danmark tilbage, saa

snart de almindelige Fredspræliminærer havde hævet den

Nødvendighed, som fremkaldte denne Fordring. Blev

dette Tilbud forkastet, kunde det ikke tiere fornyes. —
Da Peymann svarede, at det eneste, han kunde gjøre,

var at tilskrive Kronprinsen for at erfare hans endelige

Vilje, afsloge de engelske Overbefalingsmænd den næste

^) Se om den Side 25.
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Dag dette, men gjeiitoge endnu en Grang Til))udet fra

den foregaaendo Dag. Peynianns Svar var. at lian vilde

forsvare Kjøi)enhavn til det yderste.

I et Brev, Peymann i Begyndelsen af Belejringen

tilsendte Kronprinsen , havde han udtalt , at denne

kunde va?re forvisset om, at Kjøbenhavn aldrig under

hans Kommando skulde falde i Fjendens Hænder und-

tagen ved Storm. Rimeligvis havde han ventet, at Eng-

lænderne vilde gaa frem paa almindelig Maade med at

aabne Løbegrave og skyde Bresche. Men om Aftenen

den 2den September begyndte Englænderne det be-

kj endte frygtelige Bombardement. Efter at dette havde

varet til Morgen, blev det fornyet den 3dje om Efter-

middagen Kl. 6, fortsattes voldsomt til Fredag Morgen

den 4de imellem Kl. 7 og 8. og svagt til om Eftermid-

dagen Kl. 4. Efter tre Timers Afbrydelse blev det

gjenoptaget med større Voldsomhed end nogensinde tid-

ligere og vedligeholdtes uden ringeste Standsning indtil

den 5te September Kl. 12— 1, hvorefter der kun kastedes

enkelte Bomber. Henimod Aften standsedes Ødelæggel-

sesværket. Ligeoverfor en Angrebsmaade, hvorved efter-

haanden hele Kjøbenhavn kunde ødelægges, uden at

Englænderne satte en Mand i Vove, var en Fortsættelse

af Forsvaret umulig. De 14,000 Bomber og Raketter,

der vare indkastede i Byen, havde allerede ødelagt for-

uden Frue Kirke mere end 300 Gaarde og Huse og

beskadiget langt tiere. Imellem 2,500 og 3,000 af Byens

Befolkning vare dræbte eller lemlæstede dei-ved, og

omtrent 530 Mand af Besætningen vare faldne eller

saarede under Belejringen. Det kom derfor efter en

Forhandling, hvortil et Forslag af Peymann om en

Vaabenstilstand gav Anledning, til en Kapitulation den

7de September. Hovedpunkterne i denne vare, at „Krigs-

skil)ene samt Krigsfartøjerne af enhver Benævnelse , til-

ligemed alle Hans danske Majestæts tilhørende Skibs-

sager og alt Søinventarium" skulde overgives til Englæn-

derne, ikke som Depositum, men som Bytte. Inden 6
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Uger efter Kapitulationen skulde Englænderne indskibe

sig fra Øen Sjælland. Alle Fjendtligheder skulde op-

høre paa denne 0.

VII.

Den engelske Regerings moralske og politiske Ansvar.

»Sjælden har en Expedition med mindre Tab gjort

et mere kolossalt Bytte end det. Englænderne førte med
sig. Lykken havde paa det fuldstændigste tilsmilet

Foretagendet. Men den Glæde, som Budskabet om de

vundne Fordele vakte i England, var blandet med Stem-

ninger af en anden Natur. Det var. skrev Rist fra

London derom, som om Englænderne saa en Skam i

denne barbariske Triumf, hvortil der ingen Hæder
kmitede sig; man uudlod at illuminere Husene i Lon-

don, mange anklagede ^Ministeriet for ved en blind og for-

brydersk Politik at have voldt Uskyldiges Ulykke, og Folk,

der kom fra Pro^-inserne, fortalte, at dette var den almin-

dehge Opfattelse rundt omkring i England i). I disse Rists

Ord var der -vdstnok en Del Overdrivelse; men de vare

Sandheden nærmere, end naar de engelske JVIinistre i

Parlamentet vilde give det Udseende af, at hele Folket

med Undtagelse af et lille Oppositionskoteri godkj endte

deres Færd -'). Allerede dengang de første store Flaade-

udrustninger fandt Sted. havde Forestilhngen om, at de

tilsigtede et uretfærdigt Overfald paa Danmark, bragt

^) Depesche fra London af 25de September.

^) Endog i Kredse, der hørte +il den engelske Administration,

fældedes der strænge Domme over Toget. En Major Mac-

donald klager saaledes i en Indberetning til Lord Cathcart
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(lem til at staa i et saa uhyggeligt Lys . at de to Admira-

ler, livem Kommandoen først blev tilbudt, afsloge at mod-

tage den. og at den derpaa maatte })aanødes Gambier ^).

Ligesom Oppositionsbladene dengang havde i stærke

()rd brudt Staven over en saadan Plan — hvis den vir-

kelig var paatænkt — , saaledes førte de et endnu langt

heftigere Sprog, da det viste sig, at Planen var bleven

til Virkelighed og havde medført Jammer og Ulykker

over et Folk. der kun ønskede at staa i Venskabsfor-

hold med England. Jo mere de saa det engelske

Publikum nære alvorlig Tvivl, om Toget til Kjøbenhavn

lod sig moralsk forsvare, desto videre gik de i at rette

voldsomme IMfald imod Ministeriet for dets Færd imod

Danmark. „Xaar man'', hedder det i et af dem. „paa

Børsen, Lloyds Kaffehus eller i londonske Selskaber \dl

tale om en Fornærmelse imod Delikatessen, om en

Troløshed, kort om en skjændig Handhng. saa siger

man almindehg: Det er æreløst som Toget til Kjø-

benhavn" 2).

Rundt omkring i Europa maatte Følelsen af de

Ulykker. Napoleons Sejre og Herredømme havde frem-

kaldt, være saa stærk, at man ikke skulde vente, at der

kunde være Plads tilovers for nogen Deltagelse for Dan-

mark. Enhver var optaget af Tanken om, hvad hans

eget Land havde lidt. Man kau derfor ikke undre sig over,

at Barthold Georg Niebuhr, der i Aaret 1806 havde for-

ladt den dansk-norske S tatstjeneste for at blive preussisk

Embedsmand, under sit Ophold i Memel paa denne Tid

over, at det danske Bytte var blevet vurderet altfor lavt og-

siger: „it is notorious that a very strong prejudice existed at

Portsmouth m varticular against the politicai object of the

expedition". (Correspondence of Viscount Castle-
reagh VI, S. 204).

') Garde anf. St. S. 416.

*) Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn for 26de December
1807, jvfr. samme Blad for 2den Januar 1808.
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fandt Preusserne sløve med Hensyn til Danmarks Ulyk-

ker. Kort efter at han havde faaet Budskabet om Kjø-

benhavns Bombardement, skrev han , der endnu følte sig

som Dansk, dybt bedrøvet: „Ogsaa det lyse Punkt, at

j eg kunde tænke mig mit Fædreland uskadt, er udslukket,

og jeg raver i Mørke ... Vi have taget Deli Preussens

Skjæbne, ganske som om vi vare Indfødte; men min

8merte over Danmark vækker ikke Gjenklang hos Nogen
her. Det gjør mig igjen fra min Side fremmed, og det

har ødelagt flere Forhold for mig-' i). Saaledes er det

sandsynhgvis gaaet mange Steder, og man tør ikke helt

bestride Sandheden af den dalevende østerrigske For-

fatter Hormayers Ord, naar han har sagt, at det var

„ein erkau^tes, erschrockenes oder stumjjfsinniges Oe-

schrei", der hævedes i de forskjellige Landes Blade i

Anledning af Kjøbenhavns Bombardement 2). Men om
Folk i andre Lande end næppe have skjænket Dan-

marks Ulykker mange Tanker, blev det dog en almin-

delig Opfattelse, at det engelske Tog, som „Politisches

Journal" træffende kaldte „en Krig med en fredelig

Bys Slukningsanstalter", var en pohtisk Forbrydelse.

Napoleon undlod ikke af al Magt, dels at opmuntre

denne Stemning, dels at drage Fordel af den. Naar

havde vel hans i det UendeHge gjentagne Deklamationer

om Englændernes afskylige Politik havt saadanne Kjends-

gjerninger at paaberaabe sig? Ligesom han slap sine

Bladskrivere løs paa at hudflette Englænderne, saaledes

vilde han give det Udseende af, at disses Angreb paa

Danmark vakte Lyst hos Portugiserne til at forene sig

med Frauki'ig. En saakaldet Korrespondanceartikel fra

Lissabon i Moniteur for 25de Oktober indeholdt følgende

Ord: ,.Hvis vi gjøre fælles Sag med Fastlandet, vil

*) Lebensnachrichten iiber B. G. Niebulir I, 330.

^) Hormayer: Geschichte unserer Zeit (Wien 1819)

in, 111.
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det være en retfærdig Sag. vi kæmpe for. Den Kræn-

kelse, der er tilføjet alle Souveræner ved det skjændige

Tog til Kjøbenhavn, vil retfærdiggjøre vor Krig ....
Forbandelse over England! Det er Skyld i vore, i

Danmarks og Tysklands Tlykker .... Had imod Eng-

land, det er den almindelige Følelse, i hvilken den nær-

værende Slægt opdrages-'.

Den engelske Regering saa sig under disse Forhold

nødt til den 25de September 1807 at udstede en Dekla-

ration , der skulde retfærdiggjøre Toget ^). En ven-

skabelig Overenskomst med det danske Hof, hed det

her, havde været Hans storbrittanniske Majestæts højeste

Ønske og Bestræbelse. Hvor haardt han end beklagede

ilt have maattet tage sin Tilflugt til fjendtlige Hand-

linger, saa mente han dog, at en Retfærdiggj øreise af

hans Færd vilde findes i den bydende Pligt, der er den

første blandt alle en Souveræns Forpligtelser, den at

sørge, medens det er Tid, for sit Folks umiddelbare

Sikkerhed. Han havde , hed det videre , faaet den mest

bestemte Underretning om Napoleons „Beslutning med
væbnet Magt at ville besætte Holsten for at udelukke

Storbrittannien fra alle dets vante Veje til Samfærsel med
Fastlandet, for at formaa eller tvinge det danske Hof
til at lukke Sundet for den brittiske Handel og Skibs-

fart, og for selv at bruge den danske Sømagt til et

Overfald paa Storbrittannien og Irland". Hvor for-

visset han end havde været om Sandheden af denne

Efterretning, havde han dog holdt sig tilbage, saalænge

der kunde tvivles om, at Faren var overhængende, eller

der gaves Haab om en virkelig Modanstrængelse i Dan-

marks Hjælpemidler eller dets Forholdsregler. Men
Hans Majestæt maatte mindes, at, „da det danske Hof
imod Slutningen af forrige Krig indlod sig i et fjendtligt

') Den findes paa Engelsk hos Hans ard anf. St. X, 115—118,

paa Dansk hos E,æder anf. St. I, 507 ft".

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 19
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Forbund imod Storbrittannien", havde det retfærdiggjort

dette Skridt ved at „erklære sig ude af Stand til at

modstaa Virkningen af fremmed Indflydelse og Trusler

af en mægtig Nabostat". Det lod sig da ikke vente, at

det nu skulde have modstaaet Frankrigs Bud, og Faren

var ikke mindre overhængende end vis; thi „var Holsten

først blevet besat, saa vår Øen Sjælland ogsaa i Frank-

rigs Vold, og Danmarks Marine stod til dets Raadig-

hed". England vilde kun en kort Tid kunne have

hindret det, thi Aarstiden vilde snart have nødt de

engelske Flaader til at forlade de danske Farvande.

Hans Majestæt havde ogsaa, da han forlangte den Sik-

kerhed, han var nødt til at fordre, nemlig en midlertidig

Besiddelse af den danske Flaade, ledsaget dette sit

Forlangende med at tilbyde ethvert Yilkaar, hvorved

det danske Hofs Interesser og Følelser kunde forliges

med Storbrittanniens Tarv. Saafremt Danmark ^drkehg

var forberedt paa at modstaa Frankrigs Fordi-inger og

hævde sin egen Uafhængighed, tilbød Hans Majestæt sin

Med\drkning til dets Forsvar, nemlig baade Hjælp med
Skibe, Soldater og Penge, at ville garantere det dets

Landomraade i Europa og at ville sikre og udvide

dets Kolonier. — Hans Majestæt var endnu rede til at

tilbyde en venskabehg Overenskomst.

Som det var at vente, vakte dette Aktstykke, der

var saare langt fra at indeholde nogen virkehg Retfær-

diggjørelse, en levende Kritik, idet ikke blot franske og

danske Penne ^) spidsedes i den Anledning, men ogsaa

den engelske Oppositionspresse kastede sig over det. Navn-

lig vakte en skarp Parodi, der kaldtes „Røveren Johnsto-

nes Afskedstale paa Retterstedet", og en Kritik, der blev

^) Den mest gjennemførte Kritik indeholdes i det af Legations-

raad I. D. T. Manthey forfattede Skrift: Ist es England
gelungen, seinen Raubzug gegen Danemark zu

rechtfertigen? (Kiel 1807; oversat paaDansk afFr.Hoegh-

Guldberg).
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givet i „Flovers political Review" ^) dengang en vis Op-

sigt. Det engelske Ministerium blev endelig haardt

angrebet i selve Parlamentet.

Dette havde været samlet paa den Tid, da Expe-

ditionen imod Kjøbenhavn udrustedes og fandt Sted.

Der fortes i de Dage en alvorlig Forhandling om Eng-

lands Stilling, idet Ministeriet krævede en Forøgelse af

Rigets Styrke til Lands, for at kunne møde muHge
Farer. Flere Talere hentydede til det Tog, som netop

nu var i Gang, og uagtet det ikke kom til nogen For-

handling derom, slog et af Oppositionens Medlemmer,

Mr. Whitbread. paa, at det kunde have til Følge, at

England tik en ny Magt til Fjende. Men det Ønske,

Oppositionen havde , at Parlamentet skulde forblive

samlet under de daværende Forhold, mødte Modstand

hos Regeringen, der prorogerede Parlamentet allerede

den 14de August. •

Efter det Sprog at dømme, som Oppositionsbladene

førte, lod det sig forudse, at det vilde komme til en

skarp Kamp i Parlamentet, da dette traadte sammen
igjen paa ny i Begyndelsen afAaretl808. Oppositionen

greb ogsaa den ene Lejlighed efter den anden til at

komme Regeringen tillivs i denne Sag, uagtet det strax

nste sig, at et kompakt Flertal baade i Overhus og

Underhus stod paa jNIinistrenes Side.

Ingen Dansk vil kunne gjennemgaa disse vidtløftige

Forhandlinger, saaledes som de findes i den store Han-
sardske SamHng af det engelske Parlaments Debatter,

uden at bhve varm ved at se den Styrke og det Ta-

lent, hvormed Oppositionen forsvarede Danmark-Norges

Politik, paaviote det Skammelige i det Overfald, for

hvilket det var blevet Maalet, og gjorde gj ældende, at

England ikke burde opfatte den røvede Flaade som et

O Et Uddrag heraf findes, oversat af Rahbek, i Skrifter i

Anledning af det engelske Overfald imod Danmark.
Første Samling. (Kjøbenhavn 1808).

19*
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Bytte, men som et Depositum. Det er muligt, eller

snarere rimeligt, at Partimodsætningen imellem Wliiggerne

og Toryenie har skærpet Oppositionens Blik for det

Umoralske i Begeringens Færd; men man har ikke Ret

til at nægte, at sædehg Harme ogsaa har havt sin Del

i Angrebene paa Canning og hans Embedsbrødre. Ogsaa

for saa^-ldt frembyde Forhandlingerne Interesse, som de

bleve førte fra begge Sider med stor Dygtighed. Paa
Oppositionens Side optraadte Mænd som Lord Gren-

ville, Earl Grey (tidligere Lord Howick), Earl St. Yin-

cent. Lord Hutchinson, George Ponsonby. William Wind-
ham, Sheridan. Whitbread o a. Lord Grenviile var som
Udenrigsminister i det Pittske Ministerium i Aaret 180C)

og Beg}Tidelsen af 1801 oi:)traadt med Bitterhed imod

Danmark-Xorge. og Earl Grey havde aabnet den hidsige

Forhandling imod det, hvortil den engelske „Order in coun-

riV- af 7de Jan. 1807 havde givet Anledning. Nu forsva-

rede de begge med Styrke den danske Politik og hentede

netop fra deres eget Forhold til Danmark-Xorge Vaaben
imod Ministeriet. Af dette oi^traadte Lord Hawkesbury

og Lordkansleren Lord Eldon i Overhuset, Canning.

Castlereagh og Perceval i Underhuset. Ivi'ig Støtte fandt

de i Mænd som Earl Galloway, Marquis Wellesley.

Lord Aberdeen, Lord Gower og den unge Lord Pal-

merston. Skal man iblandt de mange fortrinlige Taler,

der fra begge Sider bleve holdte, fremhæve enkelte som

de \'igtigste, maa man nævne den, hvormed George Pon-

sonby (Sdje Februar) begrundede et Forslag om en

Adresse til Kongen, for at Parlamentet kunde blive

kjendt med de Lidberetninger, som den engelske Gesandt

havde indsendt fra Kjøbenhavn om Danmarks Søudrust-

ninger i det sidste Aar, og paa den modsatte Side den

Tale, hvormed Canning bekæmpede dette Forslag. Pon-

sonbys Indlæg udmærkede sig ved Klarhed og Styrke i

Be-sdsførelsen. Cannings Tale var pertid og indeholdt de

frækkeste T sandheder, saaledes som vi senere skulle
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koiume tilbage til, men var udarbejdet med stort Talent

og gjorde aabenbart en overordentlig Virkning^).

Vi kunne kun fremhæve nogle af de vigtigste Grunde,

livorpaa de tvende Partier støttede deres modsatte

Synsmaader. Oppositionens Talere gjorde gjældende, at

hele Grundlaget for den Politik, llegeringen havde fulgt,

var løst, det var „Formodninger, der vare blevne til

Paastande og derpaa fremstilledes som Kjendsgjernin-

ger-' ^). Alt tydede efter deres Mening paa, at Dan-

mark, isteden for at slutte sig til Frankrig, vilde have

valgt Englands Parti. Earl Grey (Lord Howick) paa-

stod, at Garlikes Indberetninger fra Kjøbenhavn gjen-

nemgaaende (uniformly) viste, at den danske Kron-

prins havde været saa langt fra at ville rette sig efter

Frankrig, at han tvertimod var bestemt paa at modsætte

sig ethvert Forsøg paa at tvinge ham til at opgive sin

Neutralitet. Earlen havde ogsaa selv stedse været over-

tydet derom 3). Man fremhævede, at Kronprinsen, umid-

dell)art førend det engelske Angreb havde fundet Sted,

havde givet en højtidelig Erklæring om at ville fast-

holde sin Neutralitet*), og man mindede om, hvorledes

') Palmerston siger i et Brev af 4de Februar 1808: „Cannings

speech was one of the most brilliant and convincing I ever

heard; it lasted near three hours . . . Cannings speech rvas so

powerful that it gave a decisive turn to the debate". Derimod

siger han, at .,Ponsonby was didl and heavy", en Dom som,

at dømme efter Referatet hos Hansard, kun er lidet retfærdig.

(Se H. Lytton Bulwer: The li fe ofHenryJohnTemple
viscount Palmerston (London 1870) I, 80).

*) Lord Grenvilles Ord i Overhuset 21de Januar 1808.

^) Det vilde have været til Gavn for Udviklingen af Forholdet

imellem England og Danmark-Norge, om denne Statsmand

havde vist dette noget stærkere i Vinteren 1806—1807, end

han gjorde det. Sammenligner man hans Depescher til Gar-

like, forsaavidt de ere trykte, med hans Udtalelser til Rist,

træder der ganske vist en langt mere velvillig Stemning imod

Danmark-Norge frem i hine und i disse.

*) Protest i Overhuset 21de .Januar. Han s ard X, S. 33. Ved
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han selv var en sjælden fast Karakter, og den danske

Udenrigsminister Bernstorff „almindelig anerkjendt som

den hæderligste IVIinister i Europa" ^). Intet kunde være

taabeligere end at paastaa, at Danmark, fordi det i 1780

og 1800—1801 var optraadt imod Englands Interesser,

nu vilde gjøre det samme. Ligesaa godt kunde det

paastaas om Sverige, hvis Politik ved hine Lejlig-

heder havde været ens med Danmarks, og nu var ud-

præget antifransk. En Taler }i;rede spottende, at Rege-

ringen hellere skulde have fremført de Danskes Angreb

paa Angelsaxerne i gamle Dage som Støtte for sine

Paastande. Alle paalidelige Efterretninger, sagde man.

tydede paa, at Danmark ikke havde foretaget den rin-

geste Udrustning, der vidnede om fjendthge Hensigter;

ikke mindre end 350 danske og norske Handelsskibe laa

i de engelske Havne, og Tusinder af danske og norske

Matroser vare ombord paa engelske Skibe, dengang den

store Flaade stak i Søen.

Ligesaa stærkt fremhævede Oppositionens Talere det

Ugrundede i at antage, at den danske Regering, af Frygt

for at se Holsten og Jylland bUve angrebne af Fransk-

mændene, skulde have udsat sig for at miste Øerne,

Norge, sine Kolonier samt sin Handel. Der kunde, sagde

de. efter de danske Statsmænds egne Udtalelser og den hele

danske Pohtik ingen Tvivl være om , at Kronprinsen

vilde have ofret Halvøen, naar han skulde vælge. Det

var aldeles urimeligt at antage, at de Danske ikke skulde

have kunnet forsvare Sjælland og Kjøbenha\ai imod

Franskmændene. Englands navnkundigste Søhelt paa

hin Tid, Lord Vincent, paastod paa sin korte, bestemte

Sømandsmaade , at det vilde være lettere fra Boulogne

at trænge over til England end fra Holsten til Sjæl-

hvilken enkelt Lejlighed Kronprinsen har givet denne Er-

klæring, véd jeg ikke; men det var i hele Tiden fra 1806

—

1807 det stadige Omkvæd paa de danske officielle Udtalelser.

') Sheridans Ord. Han s ard X, 742.
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land ^). At Franskmændene ved Vintertid skulde kunne

gaa over Beltet, kaldte Oppositionen en taabelig Paastand.

Man vilde ikke finde, at nogen større Styrke var gaaet

over Isen paa Store Belt i de sidste 150 Aar. og det var

endog kun sjælden hændet, at enkelte Personer havde

kunnet komme over det. Klimaet i Nordeuropa havde som

l)ekjondt stærkt skiftet Præg i Tidernes Løb som en Følge

af Sumpenes Udtørring, Omhugning af Skove og det

hele forbedrede Agerbrug. Der havde derfor ikke i de

sidste 60 Aar været noget Exempel paa, at Store Belt

havde været saaledes tilfrosset, at nogen Hærfører skulde

have dristet sig til at marschere over det ^). Men selv

om dette lod sig tænke, vilde det have været en let Sag

for de Danske, der da vilde have baade Englænderne og

Svenskerne til Forbundsfæller, at have tilbagevist et

Angreb paa Sjælland.

Sagen, paastod Oppositionen endelig, havde ogsaa.

sin moralske Side. Selv om Napoleon ikke blot havde

ønsket at gjøre sig til Herre over den danske Flaade,

men ogsaa havt ]\Iidler til at sætte det igjennem. vilde

det have været utilladehgt at hindre en saadan Plan ved

et Tog som det, der var blevet foretaget. Det hjalp

ikke, at man havde tilbudt Danmark en Overenskomst,

thi man havde i Virkeligheden sagt til de Danske: „Træd

i Forbund med os, erklær Eder imod Frankrig og hold

Eder forenede med os; men først maa vi berøve Eder

Eders Magt, thi vi har saa liden Tro til Eders ÆrHg-

hed, at \'i ikke vil slutte nogen Traktat med Eder, før-

end I har mistet de Midler, der kunde gjøre det muhgt

for Eder at bryde den. Tilstaa selv, at I ikke fortjener

Tiltro, godkjend den Plet, man sætter paa Eder, og vi

vil tillade Eder at være vore Venner" ^). Med StjTke

tilraabte Oppositionstaleren Whitbread en af Ministeriets

') Hansard X, 375 (jvfr. S. 3.59).

'^) Ponsonbys Ord 3dje Febr. Hansard anf. St. 258.

^) Ponsonbys Ord. Srastds.
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Tilhængere, at han var vis paa, at denne, saafremt han

havde været Dansk, vikle have udgydt sin sidste Blods-

draabe hellere , end han vilde have udleveret Enden af

en Bomuldssnor til England, naar den var bleven krævet

paa den Maade , hvorpaa Fordringen om Flaadens Af-

staaelse var bleven stillet til Danmark ^). Den Fare.

der ene havde kunnet undskylde et saadant Skridt, var

umulig at paaxdse. Oppositionen nægtede, at der var

Sandsynlighed for, at Regeringen havde faaet nogen

Underretning om de hemmelige Aftaler i Tilsit som
den, der havde været Paaskud til Toget. Den krævede,

at ]\Iinistrene skulde give nærmere Oplysninger om
denne Underretning. Ja, den paastod, at Udrustningens

Historie tydede paa, at Beslutningen om at udplyndre

Danmark var bleven fattet, ikke blot inden Regeringen

havde faaet nogen Meddelelse om Freden i Tilsit, men
endog inden der overhovedet havde været tænkt paa

denne.

Man kunde, efter Oppositionens Mening, endog paa-

staa, at det havde været bedre, om den danske Flaade

var kommen i Bonapartes Magt, end at den nu laa i

de engelske Havne; thi den Forbitrelse, som det

engelske Folk havde vakt imod sig, og den Plet. der

var sat paa dets Ære, var en langt værre Ulykke, end

om man skulde være bleven nødt til at kæmpe mod den

danske Flaade . naar denne var bemandet med Søfolk,

som vare harmfulde over at skulle gaa i Krig, og ud-

rustet af en Eegering. der imod sin Vilje tog Del i

Krigen. Nu havde man vundet 15—^16 Skibsskrog, men
vakt et uudslukkeligt Had i de Danskes Hjærter, man
havde erobret en Flaade, men tabt et Folk. Og hvad

var saa det Hele andet end halve Skridt? Vilde man
drive de Danske til Fortvivlelse, idet man satte sig ud

over Moralitet, saa burde man ogsaa have berøvet dem
Midlerne til senere at give deres Had Luft, saa burde

1) Hansard X, 94.
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man have fortsat Besættelsen af Sjælland eller i det

mindste have ødelagt de Danskes Værfter og Fæstnings-

værker. Hvad man nu havde udrettet, var blot at have

faaet nye farlige Fjender, og det ikke blot i Danmark.

Der kunde ingen Tvivl være om, at den russiske Kejser

var bleven stærkt ophidset ved Budskabet om Kjøben-

havns Bombardement. Uagtet Regeringen paastod, at

det var Ruslands Aftale med Frankrig, der havde bragt

England i Fare. havde den ikke vendt sig imod hin

Magt. Den havde kastet sig over det uskyldige Dan-

mark og derimod stræbt at holde gode Miner med
Petersborgerhoffet ; de russiske Skibe vare forblevne

urørte af de engelske Flaader, naar disse mødte dem.

og England erklærede sig villigt til at overlade Rusland

at mægle imellem sig og Danmark. Men Alt, hvad der

kom ud af denne inkonsekvente og lidet værdige Hold-

ning var, at Angrebet paa Kjøbenhavn havde i høj

Grad forværret Stillingen til Rusland. Sverige. Englands

eneste Forbundsfælle, var som en Følge af dets Pohtik

])ragt i den største Fare, klemt inde som det var imellem

Rusland og det med Frankrig nu forbundne Danmark.

Det Forsvar, Regeringen og dens Tilhængere førte

for Toget til Kjøbenhavn, stemmede nøje med, hvad

der var fremhævet i den kongelige Deklaration af 25de

September. De gjorde stærkt gjældende. at Napoleons

Politik efter Slaget ved Friedland aabenbart var rettet

paa at tilintetgjøre England, og de mindede om. hvilket

Vidnesbyrd de franske Fordringer til Portugal afgave i

saa Henseende. Uagtet Ministrene bestemt vægrede sig

ved at give nærmere Oplysninger om, med hvad Ret de

Icunde paastaa at have sikker Kundskab om Aftalerne i

Tilsit, hævdede de den ene Gang efter den anden deres

Kildes fuldstændige Paalidelighed, og at der ikke kunde være

Skygge af Tvivl om, at Danmark vilde være kommet under

et ligesaa stærkt Tryk som Portugal. De Vanskeligheder,

som Oppositionen paastod, at Franskmændene vilde have

havt ved at komme over Store Belt, vare meget overdrevne.
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Der behøvede blot at komme 10—15 eller 20.000 franske

Tropper over til Sjælland for at de skulde blive Herrer

over denne 0, thi den danske Hær var meget slet. Det

kunde, ytrede en af jMinisteriets ivrigste Tilhængere, Mar-

quis WeUesleyi). ikke have nyttet, om en engelsk Hær
var bleven ført til Sjælland for at støtte det Forsvar,

der her kunde rejses imod Franskmændene. Sjælland kunde

nemlig ikke brødføde sine egne Indbyggere, og det var

under almindelige Forhold nødt til at faa sine A-igtigste

Næringsmidler (her iwincijgal artides of suhsistence) fra

Holsten 2) og Jylland. Det \'ilde have været Englæn-

derne umuligt ved Vintertid at tilføre Sjælland, hvad

der vilde behøves til dets Underhold, særhg naar der

skulde skaffes Føde til en forøget Hærst}Tke. Efter

Indenrigsministeren Lord Hawkesbury's Paastand vilde

det ikke engang have været nødvendigt for Napoleon at

føre sine Tropper ind i Holsten, en Trusel fra hans

Side \ilde have været nok til at faa Danmark til at

rette sig blindt efter ham. Man havde i Aaret 1801

faaet at høre Kronprinsens egen Erklæring om. at Dan-

mark var nødt til at rette sig efter Ruslands Fordringer.

Hvorledes kunde man antage, at det nu vilde have

Kraft til at modstaa Ruslands og Frankrigs forenede

Vilje?

Men, sagde Ministeriet videre, selv om den danske Re-

gering havde ha-s-t det romerske Senats Fasthed, saa var

det utvivlsomt, at dens egne Ønsker vilde have bragt

den til at følge Franki'igs Opfordringer. Den ene mini-

1) En ældre Broder til Lord Wellington. Han havde tidligere

været Generalgouverneur i Indien, og vi have I, S. 229 om-

talt ham som saadan under det Navn, han dengang bar, nem-

lig som Lord Mornington.

2) Endnu videre gik en Oberst Wood, der i en Memoire, han

tilsendte Lord Castlereagh, udtalte, at Kjøbenhavn og Sjæl-

land havde over 150,000 Indbyggere, men at Øen ,.does not

prodnce suhsistence for a tenth part of that numher"'.! (Cor-

respondence etc. of Yiscount Gast lereagh YI, S. 200.)
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sterielle Taler efter den anden havde travlt med at

fremhæve den dansk-norske Regerings fjendtUge Sind

imod England. Don havde vist det Ijaade 1780 og 1801.

og den havde lige siden de sidste Kriges Begyndelse

været partisk for Franskmændene ved endog at op-

muntre (!) deres Kapere til at hringe deres Priser til

norske Havne og sælge dem der. Overhovedet vilde

Enhver, der havde studeret de sidste 50 Aars Historie,

være overtydet om. at de Danske vilde have tiltraadt

Forbundet imod England, ikke som en modstræbende

neutral Magt, men saaledes at de med Iver havde kastet

sig ind i Krigen, idet de kæmpede for. hvad længe

havde ligget dem paa Hjærte. Yel fastholdt Canning,

at det ikke var Ministeriets Mening, at Danmark skulde

have foretrukket Krig med England fremfor at leve i

Fred; men med større Kløgt end Sandfærdighed gav

han et Billede af dets PoUtik under de sidste Krige,

hvoraf dets fjendthge Følelser imod England saa tydehg

fremgik, at han kunde opstille det som Regeringens

Pligt, med sligt for Øje, at lade Toget til Kjøbenhavn

finde Sted^). Indenrigsministeren, Lord Hawkesbury,

paastod i god Samklang hermed, at det v;ir en Kjends-

gjerning (it was well Juioiun), at Danmark vilde have

foretrukket Krig med England fremfor Krig med Frank-

rig, og som et Fingerpeg i den Retning anførte han, at

den danske Flaade, dengang Englænderne havde be-

mægtiget sig den, vitterhg havde været i en saadan Ud-

rustningstilstand, at man kunde se, den var bestemt til

snart at stikke i Søen '^). Regeringen lod afæske Lord
Gambier en Erklæring, der gik ud paa, at Alt havde

været i en saadan Orden i de danske Arsenaler og

Krigsskibe, at disse vilde have kunnet være sejlfærdige

i Løbet af 3 Uger eller højst en Maaned 3). Med stor

1) Hans ard anf St. X, 263 ff.

*) Smstds. S. 2'.'.

») Srnstds. S. 'A2d.
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Pathos tilraabte den første Admiralitetslord , Lord Mul-

grave. Oppositionen: ..Lad Underlmset mindes i 'amnarks

tidligere Holdning, da det i 1780 og 1801 modsatte sig

dette Lands Sørettiglieder , og særlig ved den sidste

Lejlighed, da det handlede i stik Modsætning til de

højtideligste Forpligtelser, som det nylig havde paataget

sig, og lad dem (o: Oppositionen) saa lægge Haanden
paa Hj ærtet og sige. om man nu kunde vente en anden

Holdning fra det danske Hofs Side. eller om der ikke

var en uendelig større Grund end nogensinde til at

tro, at de Danske vilde have forenet sig med Fjenden

imod os" ^) ?

Hvilken Fare, hed det fremdeles, vilde England

ikke være kommet i, naar den danske Flaade var bleven

forenet med den russiske og den svenske (!), og saaledes

40 Linieskibe havde kunnet indtage en Stilling, hvorfra

de havde kunnet angribe L'lands (!) saarlige Kyster og

true England og Skotland med en Landgang 2) ? Den
ene Taler efter den anden paaberaabte sig, at Englands

Selvopholdelsespligt havde gjort Toget nødvendigt. Det

kunde , udbrød Marquis Wellesley , ikke nytte at tale

om, at man havde gjort Uskyldige Uret; thi dette var

nu engang Krigens uundgaaelige Virkninger, og ligesom

de „neutrale Ir.dinder maatte ofres under de almindelige

Ulykker, saaledes maatte det gaa de neutrale Nationer paa

samme Maade" '^). Naar desuden den ene Magt handlede

imod Folkeretten og ikke kunde tvinges til at adlyde denne,

saa var denne Eet, der var fastsat efter fælles Sam-

stemning, dermed sat ud af Kraft for en Tid, og en

anden Magt kunde ikke være bunden ved Folkeretten

til sin egen Skade *). — Ministrene vilde mindst af alt

indrømme, at de havde gjort sig skyldige i nogen umo-

ralsk Handlemaade , men hævdede det modsatte . og

') Hansard X, 381.

2) Smstds. S. 348;
S) Smstds. 349.

*) Lord Harrowbys Ord. Snistd?. 363.
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Lordkansleren, Lord Eldon. udtalte endog, at han var

saa langt fra at føle sig vanæret som Englænder ved

Toget, at han tvertimod vilde have følt det som en

Skamplet, om han under Forhold som de daværende

havde tøvet med at stemme for at fatte Beslutning om

det. Der var desuden vist Danmark al muligt Hensyn;

man havde først stræbt at underhandle med det, og

„den Menneskekjærlighed og Hojsindethed. der havde ud-

mærket den hele krigerske Ledelse, kastede en ny Glans

over Førernes Hæder" *). l'lykkeligvis havde „ethvert

Forsøg paa Underhandhng vist sig frugtesløst" 2), og de

Ulykker, som Expeditionen havde bragt over de Danske,

kunde disse takke sig selv for, da England kun havde

krævet Flaaden som et Depositum ^). Endelig var det

hele Foretagende blevet gjennemført med en forbavsende

Dygtighed. Kustningerne havde fra først af været be-

stemte til Foretagender i Forening med E-usserne, Preus-

serne og Svenskerne; men paa en beundringsværdig

Maade havde man forstaaet at give dem en helt anden

Retning. Om det hele Foretagende end nu blev stærkt

angrebet af Oppositionen, og paa Fastlandet enstemmig

dadlet af Skribenter, der maatte rette sig efter den ene

eller den anden af de kejserhge Despoter, som beher-

skede dets Riger, vilde en upartisk Eftertid prise det

som det. der havde frelst det brittiske Rige.

') Lord Castlereaghs Ord. Hansard X, 168.

2) Marquis Wellesleys Ord. Smstds. X, B48.

^) Canning fortæller højst besynderligt (Smstds. S. 277), at

dette Forslag ikke strax var blevet gjort det danske Hof,

fordi „Overbringeren deraf, da han kom til Kiel, stolede paa,

at han skulde faa Kronprinsen i Tale den næste Morgen,

men da Morgenen kom. var Prinsen rejst til Kjøbenh;ivn.

Han fulgte efter Prinsen, men ved sit Komme til Kjøbenhavn

hørte han, at Prinsen var vendt tilbage til Kiel. Den danske

Minister, med hvem han talte i Kjøbenhavn, havde Befaling

til ikke at forhandle paa Gi-rundlaget af de Vilkaar, som han
havde Fuldmagt til at foreslaa. Ministeren i Kiel kunde ikke
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De ministerielle Blade kæmpede drabelig for Eege-

ringen og kaldte Toget en saa glimrende Bedrift som

en hvilkensomhelst anden, der nogensinde var optegnet

i Historiens Aarbøger. At den engelske Nationalfølelse

ved denne Lejlighed kunde blive skruet op til formeligt

Vanvid, viste en ministeriel Forfatter ved Navn Cobbett.

Han skrev om Toget: „Det er at anse blot som en

Begyndelse af et nyt. kraftfuldt Krigsførings System.

Naar vi have lukket Østersøen, skulle vi dernæst kræve

Skat af Amerikanerne og alle neutrale Skibe, saafremt

der svømmer noget paa Søen. Hele Havet skulde er-

klæres at tilhøre England. Jeg er for de Mænd, som

ville slutte Fred ene paa dette Princip" i).

forhandle, førend Kureren kom tilbage fra Kjøbenliavn, Mi-

nisteren i Kjøbenliavn kunde ikke aabne en Underhandling,

inden der var kommet et Bud fra Kiel. Under disse For-

hold var det umuligt at faa en Forhandling i Gang, der kunde

give Udsigt til noget hurtigt eller tilfredsstillende Resultat,

og saaledes gik det til, at det oprindelige Forslag aldrig var

blevet forelagt den danske Regering". Denne Fremstilling

er aabenbart i det væsenlige falsk, thi ikke blot skulde man
efter den antage, at „Overbringeren" (o: Jackson) slet ikke

havde talt med Kronprinsen; men det er endelig af de danske

Referater af Jacksons Udtalelser i Kiel klart, at denne havde

krævet Flaaden som Pant (,.gage" eller ,,6tage"), hvori det

med Nødvendighed synes at ligge, at den vilde være bleven

opfattet som et Depositum, der vilde være bleven givet til-

bage ved Freden, saafremt Danmark-Norge blev Englands

Forbundsfælle. Det vilde være utroligt, at Jackson tvert

imod Regeringens Ordre skulde have krævet som Pant, at

Flaaden engang for alle skulde afstaas til England, og at han

havde opsat indtil ,.næste Morgen" at rykke frem med, hvad

der var den engelske Regerings egentlige Mening. Har han

virkelig handlet saaledes, bliver Brutaliteten i hans Holdning

dobbelt paafaldende.

') Aftrykt i Skrifter i Anledning af det engelske Over-

fald imod Danmark. Første Samling. S. 29. Det

erklæres her, at Forfatteren er en ministeriel Skribent. Man
kunde ellers fristes til at holde hans Ord for Satire. Hvis

de ere alvorlig mente, ere de et Vidnesbyrd om, hvorvidt
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Ligesom Ministeriet og dets Tilhængere i Parla-

mentet stærkt havde stræbt at vække Mistanke imod

Danmark-Norges Politik, saaledes gjorde de ministerielle

Blade det samme. De fortalte, at FoiTaadene paa

Holmen overstege Danmarks egne Fornødenheder og

Indkjubsevne. hvorfor de nødvendig maatte være bestemte

for Frankrig 1). De Danskes Nederdrægtighed var gaaet

saavidt, at de havde boret Huller i Bunden af deres

Krigsskibe 2), h\ilke igjen vare blevne skjulte og aaben-

bart havde været bestemte til at bevirke, at Skibene,

naar de sejlede hjem med engelske Besætninger, kunde

gaa til Bunds med disse '^). Da det Kaperreglement,

som den dansk -norske Regering udstedte i Efteraaret

1807. indeholdt Sætningen: ,.frit Skib gjør fri Ladning",

blev det fremstillet som et Vidnesbyrd om, at Danmark
havde tiltraadt den hemmelige Plan i Tilsit. „Times''

fortalte endog, at den danske Regerings Egensindighed

og Hengivenhed for Frankrig vakte dens egne Under-

saatters Uvilje *).

En Regering mister ikke sine Tilhængere, fordi den

fører en umoralsk Politik, den mister dem kun ved poK-

tiske Fejlgreb eller ved Ulykker, hvad enten disse have

været fortjente eller ikke. Ved denne Lejlighed havde

det engelske Ministeriums Politik bragt tils}Tieladende

glimrende Resultater. Desto mindre kunde det ventes,

at det skulde lykkes Oppositionens Kritik at bryde Hul

Englændere kunde gaa i at holde alle andre Nationer for

retsløse paa Havet. Det gaar visselig ikke an at sigte den

engelske Regering for at have havt det Hovedformaal med
Toget til Kjøbenhavn at tilintetgjøre Danmark-Norge som
Handelsstat. Men man har Ret til at tro, at den med Glæde
har tænkt sig Muligheden af tillige at naa dette Maal.

') He Ufri ed anf. St. S. 65.

-) Om disse Huller se det følgende Afsnit.

') En Artikel i den Retning af Bladet „the Sun" staar i

"Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn" for 10de Oktober
1807. Jvfr. Depesche fra London af 25de September.

) Heil fri ed anf. St. 65 og 67.
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paa JMinisteriets kompakte Flertal i Parlamentet. Oven

i Kjøbet vare mange af dettes Medlemmer oprigtig

overtydede om . at England ved det sejrrige Tog
var blevet frelst fra en stor Fare. Glæden herover og

Overbevisningen om. at der denne Gang var ført et vel-

beregnet Stød imod Xapoleon. fæstnedes under den fort-

satte forbitrede Kamj) med Frankrig. Da det engelske

Ministerium desuden havde forstaaet at vække stærk

^Mistanke om. at den dansk -norske Regering havde

næret et fjendtligt Sind imod England, blev Samvittig-

heden ikke t}Tiget ved Tanken om et Angreb paa en

saadan Magt. Saaledes kunde da en udmærket Forfatter

som Walter Scott, dengang han udgav sit Yærk: ^Thc

Jije qf Xajjoleon Buonapart&- . her udtale ^). at ,.Eng-

land var i samme Tilfælde som et Individ, der, truet af

sine dødelige Fjender, ser i sin Xærhed et bevæbnet

Menneske, der med Rette er ham mistænkelig, fordi han

ved to foregaaende Lejligheder har opført sig som en

Fjende af ham, og nu atter efter Udseende er i Færd
med at gjøre fælles Sag med hans Fjender". Han
holdt derfor det engelske Tog for fuldt berettiget. Efter-

haanden som det er blevet klart, at Rusland og Frankrig

havde sluttet Aftaler i Tilsit. der i det mindste i Reali-

teten faldt sammen med, hvad det engelske Ministerium

paastod, at det havde erfaret, ere Dommene om den

engelske Regerings Pohtik blevne gunstigere. Den be-

kj endte Historieskriver Alison har i sit store Skrift om
Europas Historie fra 1789 til 1815 hævdet, at denne

Politik var fuldstændig retfærdiggjort (completely justi-

fied) ved disse senere Oplysninger. For ham ere Be-

givenhederne i 1807 en dobbelt Grund til Glæde og

Beundring. Dels priser han sin Regerings A'isdom og

selvfornægtende Opofrelse . fordi den trodsede det For-

bitrelsesraab . der fremførtes imod den . uden at den

vilde kompromittere de Personer, af hvem den havde

') vol. VI (Edinburgh 1827) S. 20.
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faaet Underretningen om Aftalerne i Tilsit'). dels føler

han sig løftet ved Tanken om det engelske Folks sæde-

lige Alvor, fordi det mere tænkte paa, at der maaske

var sket Uret imod en neutral Magt. end paa, at det

havde set sine Havne fyldte med de stolteste Trofæer,

der nogensinde ere bragte til en europæisk Havn.

Men til forskjellige Tider ere dog Domme af en helt

anden Slags blevue fældede af Englændere om hint Tog,

et Vidnesbyrd om, at det vilde være uretfærdigt imod

det engelske Folk. hvis man vilde forklare Oppositionens

Angreb paa Canning og hans Kollegaer som ene frem-

kaldt ved Modsætningen imellem Whigger og Toryer.

Den ansete engelske Jurist Sir Jonas Barrington har i

sin efterladte Selvbiograti omtalt Toget som „den mest

udmærkede Forræderstreg. Historien har opbevaret*', og

han fortæller, hvorledes han, kort førend Lord Welling-

ton (daværende Arthur Wellesley) rejste til Spanien,

havde ved et Selskab, han gav til Ære for denne, udtalt,

at han aldrig vilde eller kunde billige dette Tog, der

var den klogest udtænkte, bedst udførte og mest ret-

færdige og nødvendige „Røver- og Morder Sag*', som

man havde i Akterne; Wellington havde Intet svaret,

men var leende gaaet ind i en anden Stue -). Efter

hvad Wellingtons Biograf G. R. Gleig tror, er det ri-

meligt, at denne selv holdt Toget for uforsvarhgt. I det

mindste mener Gleig, at man kun paa den Maade kan

forklare den Kjendsgjerning, at AVelhngton aldrig i

sin Korrespondance med et Ord har udtalt sig om An-

grebet paa Danmark. Det kan maaske her tilføjes, at

1) Alison anf. St. 227—230. H. Lytton Bulwer: The life

of Henry John Temple viscount Palnierston I, 83

mener, at al Tvivl om Togets Nødvendighed maa svinde, ef-

ter at man har lært Napoleons Ordre til Talleyrand af 31te

Juli og til Bernadotte af 2den August 1807 at kjende (Jvfr.

om disse Ordrer S. 203 og 203).

2) Molbech: Nordisk Tidsskrift (Kjøbenhavn 1828) n,
130—31.

Holm: Danm.irk-Norge fra 1791-1807. U. 20
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han, uagtet han var Lord Castlereaghs personhge Yen

og havde spillet en saa fremragende Eolle ved Ledelsen

af Toget, akleles ikke tog Del i Forhandlingen i Under-

huset, hvoraf han var Medlem. Hvis Ord kunde vel

have havt større Vægt end netop hans med Hensyn til

de forskjelhge militære Grunde, som Ministeriet gjorde

gjældende? Hans Biograf minder ogsaa om. at man
mere end én Gang har paastaaet. at det rædselsfulde

Indtryk, som Synet af Kjøbenhavn efter dets Bombarde-

ment gjorde paa ham. i høj Grad virkede til, at han

aldrig senere angreb nogen befæstet Stad med Bombar-

dement ^). Ligesom Biografen tillægger sin Helt disse

Stemninger, saaledes nærer han dem selv fuldstændig ; han

mener, at den danske Hegeriug 1807 var velsindet imod

England, og han, som skriver i Aaret 1858. bryder lige-

saa stærkt Staven over Toget, som den engelske Oppo-

sition gjorde det halvtresindst}'\e Aar tidhgere. Mere

end én Dansk har som Rejsende i England havt Ind-

trykket af. at Erindringen om Toget 1807 stod som en

mørk Skygge for Englænderne. Her skal kun mindes

om hin Baadfører, der til en dansk Rejsende udtalte, at

den Plet kunde Søen ikke afvaske 2).

I Frankrig har vistnok den Fordømmelsesdom. der i

den napoleonske Tid blev fældet over det engelske Angreb

paa Danmark, indvirket paa Opfattelsen hos senere Forfat-

') History of the life of Arthur, duke of Wellington
(London 1858), udgivet af G. R. Gleig vol. I, 162.

») I. M. Thiele Breve fra England og Skotland 1836.

(Kjøbenhavn 1837). S. 287. Fordømmelsesdomme af Eng-

lændere over Toget 1807 iindes f. Ex. hos I. Brown: the

northern courts II, 331; The general register of

politics and literature in Europe and America for

the years 1827; D. Conway: Narrative of a journay
through Norway, Part of Sweden and Denmark (Edin-

burgh 1829); Danske Samlinger IV, 191—192, hvor et

af Thomas Campbell i Aaret 1822 skrevet Digt om Toget

1807 findes aftrykt.
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tere , der lejlighedsvis kom til at omtale det. Imid-

lertid trætier man ogsaa her den 8ynsmaade , at

Englænderne havde været nødte til at foretage An-

grebet for at frelse sig selv fra en foi-færdelig Fare i).

Honi det var at vente , har den antinupoleonske Hi-

storieskrivning, der saa stærkt blev kaldt til Live ved

Oppositionen imod det andet Kejserdømme, ikke und-

ladt ogsaa paa dette Punkt at lade Frenistillingen blive

jjaavirket af Had imod Napoleon den Førstes Minde.

Man vilde paa Forhaand kunne vide, at en saa ensidig

Forfatter som Jjanfrey vilde fuldstændig frikjende Eng-

lænderne og kaste al Skyld paa Napoleon. Han gaar

i sin Iver saa vidt, at han lader den dansk-norske Re-

gering iforvejen have lovet Napoleon at slutte sig til

ham imod Englænderne. „Hvad Europa" siger han,

„dengang ikke vidste, men hvad man har erfaret senere,

er, at den danske Flaade i det Øjeblik, da det engelske

Ministerium lod den bortføre, var paa Springet til at

komme i Napoleons Hænder, hvem Danmarks Hegent

allerede iforvejen havde lovet Underkastelse" 2)! Man

*) Lefebvrc: Histoire des cabinets de rEurope etc.

III, 134 ft-.

2) Histoire de Napoleon Ir IV (Paris 1870) 149: „(la flotte)

était å la veille de passer dans les mains de Napoleon, å qui

le regent du Danemarc avait déjå fait des promesses de soii-

mission". Jvfr. 148: „Le malheureux regent (Kronprins Fre-

derik) wenacé deperdre la moifié de ses etats, avait depiiis long-

tems resoUc OU tout au tnoins jiromis de ceder, car des leSl. Juillet

Napoleon se plaignait dans une lettre å Talleyrand du la non

exécution des promesses du Danemarc". Det er allerede værdt

at lægge Mærke til, hvorledes Lanfrey i samme Aandedræt,

hvori han siger, at Napoleon klagede over, at Danmark ikke

holdt sine Løfter, uden noget andet Bevis end selve dette

Sted paastaar, at den danske Flaade „était å la veille de

2)asser dans les mains de Napoleon'''. Men Læseren ser let,

at det Hele beror paa en fuldstændig Misforstaaelse. Uden
at undersøge Sagen nærmere har Lanfrey ment, at disse

„Løfter" maatte være Tilsagn om at forene sig med Napoleon
20--=
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skal sjælden kunne finde Kjendsgjerninger i højere Grad
stillede paa Hovedet, end det her er sket!

I vort Fædreland maatte Englændernes Tog vække en

grænseløs Forbitrelse. Det Pludselige og Lumske ved

Overfaldet, de skrækkelige Ulykker. Kjøbenhavns Bom-
bardement førte med sig, Smerten over at miste Flaaden.

der havde været baade Danskes og Nordmænds Stolthed.

Alt forenede sig om at opflamme til Had imod Englæn-

derne , og det hgesaa stærkt i Xorges Dale i) som hos

Kjøbenhavnerne eller Sjællands Befolkning, der i mange
Miles Omki-eds havde set det uhyggehge Skjær af den

brændende Hovedstad. Hin Tids politiske Flyveskrifter

give et levende Indtryk af Hadet. Hellfried mener i

sin ..Politisk Overskuelse af Englands Overfald paa Dan-

mark 1807-'. at man end ikke hos de afrikanske Eøver-

regeringer kan finde Noget, der svarede til Storbrittan-

niens Færd; Munte - Morgenstjerne bryder i sit Skrift

om Troppesamhngerne i Holsten 1803 og 1805 endog

Staven over hele det engelske Folk 2). I Kjøbenhavn

vovede Ingen i de følgende Aar at tale Engelsk paa

offenthge Steder, og Folk turde næppe være bekjendte.

imod England; og han, der ellers altid forstaar at opfatte

Napoleons Ord som mer eller mindre falske og løgnagtige,

tager en saadan Ytring som et sikkert Bevis for, at Danmark
havde lovet noget. Hvad Napoleons Klage ved denne Lejlig-

hed i Virkeligheden gik ud paa, var, som vi tidligere (S.

203) have set, at Danmark skulde have ophørt med den Af-

brydelse af Postforbindelsen over Tonningen med England,

som det havde paabudt i Slutningen af 1806, og som Napo-

leon havde krævet af det.

^) Nu, efter at Danmark og Norge have A'seret adskilte i mere
end 60 Aar, gjør det et forunderlig rørende Indtryk paa den

danske Læser at se, hvad A al i sine Erindringer 1,66—67

fortæller om de Følelser, som Budskabet om Kjøbenhavns

Fald og Flaadens Tab vakte i Norge.

^) „Hvilke vare rimeligvis Aarsagerne til de danske
Troppers Sammentrækning i Holsten i Aarene 1803
og 1805" osv. (Christiania 1809) f. Ex. S. 42 Note.
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at de kunde forstaa Engelsk. Selv i Holsten var den

almindelige Stemning stærkt patriotisk dansk, ligesom

<leu havde været det 1801. Men allerede nu fremkaldte

det Had imod Frankrig og Napoleon, som den tyske

Nationalitet her gyorde naturlig, nogen Forskjel fra den

danske Følelse. Baade i Altona og endnu mere i Kiel

var der en engelsk Stemning, der maatte være saameget

mere paafaldende, som den hlev udtalt af temmelig ind-

flydelsesrige Mænd og de fleste af Kieleruniversitetets

Professorer ^).

Skjønt den almindelige Stemning hos det danske

Folk. i det mindste, indtil det schleswig-holsteinske Røre

gav den nationale Tanke en anden Retning, vedl)lev at

hevare en vds Bitterhed imod England, har dog Op-

fattelsen af det engelske Tog 1807 efterhaanden under-

gaaet en Forandring her hjemme. Samtidig med at

Kritiken af den danske Regerings Holdning under Na-

poleonski'igene i det Hele blev skarpere, mildnedes

Dommen over Englænderne. Grundt\ig har saaledes en

Gang udtalt, at skjønt han langtfra vilde undskylde

Englands Politik, maatte man dog indrømme, at da det

umulig kunde tro, at det var Danmarks Hensigt at be-

gynde Ej-ig med Frankrig, laa det nær for det at an-

tage, at den danske Troppeopstilhng i Holsten fandt

Sted i Følge Aftale imellem Danmark og Frankiig -).

Sibbern har allerede 1828 fundet Englændernes Færd
fuldstændig naturlig ^). Uden at gaa saa^-idt have en

nyere Tids danske Forfattere sædvanlig ment. at Eng-

lands Skridt, om end uforsvarligt i folkerethg Forstand,

maa opfattes som et af den Slags Skridt, hvortil et Folk

kan bUve nødt for at frelse sig selv.

^) Om Stemninger i Holsten se Staatsbiirgerliches Ma-
gazin Dritter Theil 364—84 og Engelstofts Dagbog i

Danske Samlinger III, 147, 161 og 168.

-) Folkethingets Forhandlinger 1854—1855 S. SOO'i.

^) Molbech: Nordisk Tidsskrift II, 125—29,
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Hvor godt det end er i historiske Domiue om
svundne Tider at være paa sin Post imod den ensidige

Lidenskabelighed, der gjorde sig gj ældende under selve

Begivenhederne, er der dog, Alt overvejet, næppe Grund
til i det væsenlige at underkjende den Fordømmelsesdom.
der her og andre Steder strax efter Ul^'kkerne i 1807

blev fældet over det engelske Mnisterium. Parlaments-

oppositionens T^^vl om. at det havde kjendt de hemme-
hge Aftaler i Tilsit. synes vistnok ikke at have været

rigtig, og det er en Kjendsgjerning. at den engelske

Regering opfattede Xapoleons Hensigter paa den rette

Maade. Men det tør dog paastaas, at den engelske

Opposition under Debatten i Hovedsagen var ]\Iinisteriet

ligesaa overlegen . som den ved Afstemningerne var den

svagere Part.

Intet kan være urigtigere end. som Alison gjør. at

holde det engelske Tog for retfærdiggjort ved, hvad der

nu vides om Forbundet i Tilsit. Intet mere vildledende end

med ham at sammenstille Englands Stilling til Danmark-
Norge med Frederik den Andens til Sachsen ved Ud-
bruddet af S^-vaarskrigen. Frederik vidste , at Sachsen

havde sluttet sig til hans Fjender, Canning og hansEm-
bedsbrødre vidste, at Danmark-Norge stod udenfor Af-

talerne i Tilsit. Da de derfor ikke kunde fremføre

denne Sigtelse imod den dansk-norske Regering i), søgte

de andre Støttepunkter. Det Væsenhge i deres og

deres Venners Bevisførelse var . som ^-i have set . at

Englands Tilværelse vilde have staaet paa Spil, saafremt

den dansk-norske Flaade var kommen i Napoleons Magt.

at Regeringen i Kjøbenhavn ikke vilde have kunnet

nægte Frankrig og Rusland Lydighed, og at den efter

al Sandsynhghed med Iver vilde have sluttet sig til disse

Magter for at skade England. Et Par af disse Paa-

') Den er nok. som tidligere omtalt (S. 226), bleven fremsat af

Tailor i Kjabenliavn; men de engelske Ministre have ingen-

steds gjort det gjældende.
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stcUide fremføres endnu den Dag idag af dem, der ville

undskylde den engelske Regerings Fa-rd.

Men, for det første, stod Englands Tilværelse paa

SpilV Kunde det med (^rund ventes, at Napoleon vilde

kunne rande, som man sagde, over samtlige Fastlands-

magters Flaader? To af disse Stater i det mindste vare

udpræget engelsksindede, nemlig Portugal og Sverige,

og særlig var den svenske Konges Had til Napoleon af

en saa voldsom Natur, at England maatte have C-rrund

-til at haabe, at hans Flaade under en fortsat Krig langt

snarere vilde va're at regne sammen med dets end med

dets Fjenders Stn-ke. Og nu Danmark - Norges saa

frygtede tjxe Liniesldbe! Selv om Kronprins Frederik

havde besluttet at forene dem med Napoleons Sømagt,

saa var det en Kjendsgjerning. at han ikke kunde be-

mande dem. For at dette skulde ske, maatte der efter

en storartet Maalestok lægges Beslag paa de danske og

norske Handelsskibes Mandskab; men den engelske Re-

gering havde let ved. saasnart en Krig brød ud, at op-

bringe disse Skibe i Hundredevis, og forhindre endnu

flere fra at vende hjem. Om man end A-ilde se bort

herfra, var det almindelig bekjendt. at den største Del

af det dansk - norske indrullerede Sømandskab havde

hjemme i Norge. Naar engelske Krigsskibe spærrede

Samkvemmet til Søs imellem Danmark og Norge, vilde

de udski-evne norske Matroser — med faa Undtagel-

ser — kun kunne komme til Kjøbenhavn over Sverige.

England kunde være sikkert paa, at Gustav IV mindst

af Alt vilde tillade en saadan Transport ^). Ja, Englæn-

derne kunde ved at blokere Sjælland, saalænge der var

') Maaske vilde man sige, at franske og hollandske Matroser

kunde bruges til Besætning paa de dansk-norske Krigsskibe.

Men for ikke at tale om Vanskeligheden ved at faa dem førte

til Sjælland, naar der laa engelske Krigsskibe i Store Belt,

saa vilde derved den Styrke formindskes, hvormed Napoleon

kunde bemande Skibene i Frankrig og Holland.
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aabent Vande, i det mindste i adskillige Maaneder have

gjort det umuligt for den dansk -norske Eegering at

bruge andre Matroser end dem, der havde hjemme paa

den sjællandske Øgruppe.

Saafremt Sverige ikke forenede sig med Englands

Fjender, vilde den dansk-norske Flaade overhovedet være

uden Værd for Frankrig. Den kunde, som ..^^oniteur"

med Føje gjorde opmærksom paa. ikke være bleven ført

tU de franske Havne, og det vilde have været let for

Englænderne, naar de kunde støtte sig til deres For-

bundsfælle. Sverige, at hindre enhver Forening imellem

den dansk-norske og den russiske Flaade. Der vilde

først opstaa Fare. naar Sverige skiftede Pohtik og

traadte op imod England. Et saadant Omslag kunde

kun indtræffe, saafremt Gustav IV blev tvunget dertil,

og man kunde være vis paa. at den Hjælp, han vilde

yde sin Dødsfjende Xapoleon, vilde blive saa kamg. som

det paa nogen Maade kunde ske. Men i værste Til-

fælde vilde Foreningen af Østersømagterne ikke true

Englænderne med en saa farlig fjendthg Sømagt som

i Aaret 1801 ; thi den russiske Østersøtlaade var

kun lidet i Stand til at skade England. Den ene

Tredjedel var sendt til Middelhavet, hvor den ethvert

Øjeblik kunde bhve Englændernes Bytte, den anden

Tredjedel var opraadnet, saa at Russerne ikke paa

denne Kant vilde kunne sende mere end omtrent 9

Linieskibe imod England^). Det er sandt, at der kunde

kræves baade Paapassenhed og Anvendelse af en ansehg

engelsk Flaade, og det var langt bekv^emmere at over-

falde og tihntetgjøre Danmark-Xorges Sømagt forinden;

men hvad der bestemt maa nægtes, er, at en fjendthg

Holdning fra den dansk-norske Regering Side vilde be-

rede England nogen saadan Fare, at Tanken om dettes

„Selvopholdelse" skulde gjøre en saa våryre politisk For-

') Schiern: Historiske Studier II, 383. Ræder anf. St.

U, 82.
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brydelse nødvendig. Denne „Selvopholdelse" tillod besyn-

derlig nok samtidig, ut russiske Linieskil)e. i det mindste

9 i Tallet, kunde sejle, hvor de vilde, i Middelhavet.

Var der fremdeles nogen Grund til at antage, at Dan-

mark-Norge vilde have sluttet sig til Englands Fjender?

Den engelske Kegering og dens Tillueiigere hævdede

for det første, at der ingensomhelst Sandsynhghed var

for. at Regeringen her hjemme, selv om den ønskede at

vedblive at være neutral, skulde have Mod til at mod-

sætte sig Napoleons Bud og tænke paa at forsvare

Sjælland imod ham. — Xaar de gik saavidt. at de

paastode, Sjælland ikke kunde brødføde sig selv og der-

for var afhængigt af den, der havde Magten i Jylland

og Holsten, var det en saadan Latterlighed, at det

holder haardt at tænke sig, at vedkommende Taler selv

har troet derpaa. Men det var ikke stort bedre, naar de

engelske Ministre baade i Deklarationen af 25de Sep-

tember og i Parlamentet udtalte, at, saasnart Holsten

var besat af Franskmændene, var Sjælland ogsaa i deres

Vold, idet den engelske Flaade snart vilde være bleven

nødt til at forlade de danske Farvande paa Grund af

Isen, og det da vilde have været umuhgt for Danmark
at forsvare Sjælland og Kjøbenhavn imod Franskmændene.

Det er klart, at Kronprins Frederik vilde have kunnet

trække sin Hær bort fra Halvøen og samle sin St}Tke

paa Sjælland. Han vilde her have raadet over mindst

25.000 Mand kampdygtige, for største Delen omhygge-

lig indøvede Tropper , og han vilde have kunnet faa

Forstærkninger fra England og Sverige eller fra en af

disse Magter alene. Kunde noget Menneske tro, at en

saadan Styrke ikke vilde være tilstra^kkelig til at forsvare

Sjælland imod de Troppeafdelinger, som en dansk Yinter

vilde tillade Napoleon at sende over Store Belt? Intet

kunde være urigtigere end at tro paa, at Carl Gustavs

Vovestykke fra Vinteren 1657—58 vilde kunne blive

gjentaget, oven i Kjøbet efter den langt større Maale-
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stok, hvorefter det nu niaatte ske. Vistnok synes de

engelske Ministre at have været lidet paa det rene med.

hvor skarp Kulden plejede at være i Danmark, og det

lod sig tænke, at de havde ligesaa overdrevne Forestil-

linger derom, som vi have set. at ISl"apoleon havde. Men
ligesom det af Lord Castlereaghs egne Breve kan paa-

vises, at han var lidet tilbøjelig til at tro paa, at Store

Belt kunde lægge til ^). saaledes have vi set, at Oppo-

sitionens Talere i Parlamentet kunde give rigtige Op-

lysninger om Isforholdene. Den engelske Regering

maatte Kgesaa let kunne have faaet paalidelig Kund-

skab derom. Hvor mangfoldige Sømænd maa der ikke

have været i England, der kjendte Østersøens Klima 2)?

Det var de engelske Ministres Pligt, inden de skrede til

et Tog som det, hvorom her er Tale, samvittigheds-

fuldt at skaffe sig Underretning om Danmarks klimatiske

') I et Brev til Lord Cathcart af 13de September, hvor Castle-

reagh drøfter Muligheden af at holde Sjælland besat i længere

Tid, hedder det: „Is there any imtance of theBelt heing alto-

gether frozen over? and if so, is there any chance of its being

passable for an army with its artillery." (Correspondence,
despatches and other papers of Visconnt Castle-

reagh (edited by C. W. Marquess of Londonderry) second

series (London 1851) vol. VI, 177.

*) Man kan selvfølgelig ikke som Forsvar for, at det engelske

Ministerium mulig dømte urigtig om Isforholdene i Store

Belt, anføre de Ord, som Kronprinsen skal have sagt til

Jackson, at han, hvis Englænderne erobrede Kjøbenhavn.

vilde følge Carl Gustavs Exempel og gaa over Isen paa Store

Belt. Der er et stort Spring fra at fremsætte en saadan

Trusel i et Øjebliks stærkt ophidsede Stemning til virkelig

at holde det for muligt at udføre den. Og fremdeles har

Kronprinsen nogensinde sagt det? Det staar, saavidtmig be-

kjendt, kun i „Moniteurs" Referat af Samtalen og ser ud som

en rhetorisk Blomst i Napoleonsk Stil. Lefebvre, der har gi-

vet sin Fremstilling af Kronprinsens Forhandling med .Jack-

son i Henhold til den franske 'Gesandt Didelots Beretning,

nævner ikke disse Ord. Det var værdt at kjende Didelots

Depesche. Staa Ordene ikke der, ere de Napoleons Op-

findelse.
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Forhold, der uotop med Hensyn til dette L;inds Politik

kunde faa stor IndHydelse.

i)en engelske Regering var ogsaa kun lidet heldig

med at forsvare Paastanden om. at Kronprinsen ikke

havde ]\Iidler til at sikre Sja'lland og Kjøbenhavn imod

Fransknnendene. Naar Oastlereagh vilde have Parla-

mentet til at vedtage en Takadresse til de engelske Ofli-

cerer. der liavde taget Del i Toget til Kjohenhavn, da

antog den danske Forsvarsstyrke paa Sjælland i hans

Mund gigantiske Dimensioner, saa taltes der ikke blot

om Kjøbenhavns ..formidable defences" til Søsiden og

de overordentlige Vanskeligheder, det kostede at inde-

slutte den store By; men saa regnedes den væbnede

Styi-ke paa Sjælland til 35.000 Mand. Saasnart der-

imod Talen blev om det Forsvar, der kunde rejses for

denne ,0 imod Franskmændene, skrumpede Tallet for-

bavsende ind. saa vidste Ministeriets ivrige Forkæmper,

Marquis Wellesley, at den hele danske Hær beløb

sig til 18.000 Mand, der endda kun var Jrregular

ler;/" ; Indenrigsministeren Lord Hawkesbury holdt 10.000

Franskmænd for tilstrækkelige til at erobre Sjælland.

Naar det gjaldt om at vække Mistro imod Danmark

-

Norges Politik, anførte Oastlereagh og andre Talere, at

Udrustningen paa de danske Krigsskibe, der laa i Kjø-

benhavn. havde van-et mistænkelig vidt tremmet, og man
anførte et Brev fra Lord Gambier, der udtalte, at den

danske Flaade vilde have kunnet gjøres sejltærdig i

3 Pger eller højst en Maaned. Gik det derimod ud

paa at vise, at der hos det danske Hof var Mangel paa

Evne og Lyst til at gjøre Modstand imod Franskmæn-

dene, saa vidste Lord Oastlereagh, at det vilde have

taget 6 Uger at udruste den danske Flaade, og at den

altsaa ikke vilde have kunnet hjælpe til at forsvare Sjæl-

land imod franske Landgangsforsøg^). Det blev frem-

^) Se om disse Træk Han s ard anf. St. S. 167 ff, 345—46, 373,

229 o» 1220.
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deles med stor Styi'ke fremhævet, f. Ex. af Canning, at

det til Trods for de engelske Krydseres omhyggelige

Vagthold i de danske Farvande var lykkets ,.mange danske

Tropper" at komme over til SjæUand ^). Man drog

deraf Slutninger om, at Fninskmændene vilde have

kunnet naa over til Sjælland, om saa end de Danske

nok saa meget vilde have søgt at hindre det. Men for

det første var det kun et uhetydeligt Antal danske

Tropper, det lykkedes at føre over; og selv om danske

Søofficerer og Færgefolk, der nøje kj endte Farvandene,

kunde føre Tropper over i mørke Nætter, kunde man
ikke deraf slutte, at Franskmændene med deres fuld-

stændige Uvidenhed om Farvandene skulde have kunnet

gjøre noget lignende ligeoverfor de Danskes Vagthold.

Hensynet til Sjælland og Kjøhenhavn kunde i Virke-

ligheden ikke bringe Kronprinsen til at bøje Knæ for

Napoleon. Det var derfor let forklarligt, om end lidet

hæderhgt, at det engelske Ministerium og dets Tals-

mænd søgte at støtte deres svage Argumenter ved at

minde om den fjendthge Holdning, den dansk-norske

Regering tidligere havde vist. navnlig i 1801, og som

skulde gjøre det sandsynligt, at man ogsaa nu maatte

vente en fjendtlig Politik fra dens Side. Men det var

uberettiget at fremdrage Begivenhederne i 1801 som
Bens paa, hvad man nu kunde vente fra Danmark-

Norges Side. Dette havde dengang aldrig, som det

engelske Ministerium paastod, erklæret, at det var nødt

til at føje sig efter Ruslands Fordringer 2). Lord Gren-

viUe protesterede derfor med Rette imod, at en saadan

Erklæring var afgivet fra dansk Side. saalænge han havde

') Hansard X, 279.

^) Christian Bernstorff skriver derfor (14de Oktober) til Rist

om den „méchanceté^^ der laa i dette Sted i den engelske

Deklaration „oii Von noiis préte un aveu que 7i07is n'avons

jamais fait et qxieles chronstances, ou noiis nous sonimes tivu-

vés å cette époque, n'ont soiis aucun rapport pxi nous porter å

faire".
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været Udenrigsininister, og han h.Tvdede. at Danmarks

Politik dengang liavde været dets selvstændige Beslutning,

saa at man var uberettiget til deraf at slutte til nogen Af-

hængighed af Rusland. Da Oppositionen krævede godt-

gjort, at den danske Regering 1801 havde udtalt sig

paa en saadan Maade , undlod Ministeriet at føre noget

Bevis derfor. Men selv om det ogsaa mente, at Dan-

mark - Norge dengang havde handlet som en Følge

af et Tryk fra russisk Side, saa vidste det godt, at

Kronprinsen under de sidste store europæiske Krige

gjentcigne Gange havde ha'vdet en selvstændig Politik,

netop i Modsætning til Rusland. Det kunde ikke være

uvidende om. at denne Magt sammen med England selv

havde bearbejdet Regeringen i Kjøbenhavn i Aaret 1793

for at faa den ind i Krigen, men ikke kunnet komme
nogen Vej dermed, og det vidste, at disse Forsøg havde

været gjenoptagne med Kraft hge siden 1803 uden

at føre til noget Resultat. Overhovedet havde Kron-

prins Frederik Ord for at være en ualmindehg fast

Karakter. Oxenstjerna og Garlike ere i deres Depe-

scher enige om at fremhæve dette, og det var denne

hans Egenskab, der gav dem Haab om, at Danmark-

Norge vilde staa fast imod alle franske Forsøg paa at

drage det bort fra dets Neutralitet. Endog med en

paafaldende St}Tke fremhævede Kejser Alexander under

en Samtale med Lord Hutchinson det som en Kjends-

gjerning, at „Intet var saa vanskeligt som at rokke

Kronprinsen i hans Beslutninger og at faa ham til at

forandre den Holdning, han engang havde indtaget".

Rusland, sagde han, havde tydelig følt det under sine

Forhandlinger med ham^). Om end Kronprinsen vissehg

ikke var nogen stor Statsmand, frembød hans Personlig-

hed saaledes en ikke ringe Garanti for den engelske

Regering. Det var endelig i Almindehghed skjævt og

vildledende at ville sammenstille Forholdene i 1801 og

') Hutchinsons Referat hos Hans ard anf. St. X, 352—53.
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1807. Fordi Danmark-Norge i Aaret 1801 saavel som

tidligere havde ønsket vod et IS^eutralitetsforbund at

hævde den Sætning . at Ski'ijet dækker Ladningen

.

kunde man ikke deraf slutte, at det nu skulde være til-

bøjeligt til at forene sig med Frankrig og Rusland om

at bekæmpe England paa Liv og Død. Oppositionen

gjorde med Føje opmærksom paa. at Englands egen

Forbundsfælle, Sverige, baade i 1780 og 1801 havde

fulgt aldeles samme Politik som Danmark-Norge.

]\Ian faar overhovedet et uhyggeligt Lidtryk ved at

følge det engelske Ministeriums Forsøg paa at tillægge

den dansk-norske Kegering et Ijendtligt Sind imod Eng-

land ^). Xa-sTilig undsaa Canning , h-sås Ord i denne

Henseende havde størst Vægt, sig ikke ved at fremsætte

en Række Usandheder og Fordrejelser af Kjendsgjer-

ninger for at vække ]\Iistro imod Danmark-Norge. Det

lykkedes ham endog ved at pille enkelte Steder ud af

Garlikes Depescher at kunne finde Støtte i disse for

sine Paastande. Men denne sidste Triumf var kun kort,

da Earl Greys Protest i Overhuset og forskjelhge Oppo-

sitionstaleres stærke Ord om det uforsvarhge i en saa-

dan Maade at citere paa, nødte Regeringen til at

komme frem med den Brevvexling, som Garhke havde

ført i Slutningen af 1806 med Earl Grey. Enhver, der

vilde se, kunde nu overtyde sig om, at Garlikes Depe-

scher gave et Lidtryk af den dansk - norske Regerings

Stemning, der stod i stærk Strid med Cannings Frem-

1) Der er som bekjendt undertiden, f. Ex. i Sir K. Murray
Keith: Memoirs and correspondence (London 1849)

I, 34j3—45, udtalt den Formodning, at Forbitrelse imod den

danske Kegering for den Medfart, Caroline Mathilde i sin

Tid havde lidt, havde skabt et slet Forhold imellem England

og Danmark og derved ogsaa virket til at fremkalde det

engelske Angreb paa Kjøbenhavn. Vi have imidlertid set. at

den dansk-norske Regering kun ønkede Englands Yenskab,

og det var vitterlig helt andre Foi-liold, der bestemte de

tvende Staters gjensidige Politik.
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stilling deraf. IJeriiuoil vægrede de engelsko Ministre

sig haardnakket ved at ireudægge Garlikes senere Ind-

l)eretninger. hvorfor ogsaa et Medlem af Oppositionen

spydig kaldte dem en „Forening til Hemmeligholdelse

af Aktstykker". De slnp derved for at give deres ]\Iod-

standere Beviser ihænde for. at de endnu i .Tulimaaned

liavde faaet hetryggende Meddelelser fra Gesandten i

Kjøl)enhavn om . at Regeringen her var hestemt paa til

(let yderste at afvise alle Fordringer fra fransk Side,

der strede imod Neutraliteten. Naar man saa tillige

erindrer det Svar. Joachim Bernstortt" den 3dje August

liavde givet Tailor, at Intet vilde kunne rokke Dan-

marks Beslutning om „med alle de Midler, der stode til

dets Raadighed. at opretholde sin Tjifluengighed. sin

Neutralitet og sit A'enskal)sforhold til England"' ^). hvad

skal man saa dømme om Ministre, der til Trods for alt

sligt kunde tale om. at den dansk -norske Regerings

Sindelag lod befrygte det værste fra dens Side? I

hvilket Lys viser sig den Pathos, hvormed den første

Admiralitetslord, Lord Mulgrave, efter at have fremhævet

Danmarks tidligere saakaidte fjendthge Hokbiing. til-

raahte Oppositionens Talere : ,.Læg Hænderne paa

Hjærtet og sig . . .. om der ikke var uendelig større

Grund end nogensinde til at tro, at de Danske vilde

tage Parti med Fjenden imod os"?

Det vilde være umuligt at frakjende den engelske

Regering Ret til under de daværende Forhold at af-

kræve Dannmrk-Norge en bestemt Erklæring om dets

Politik. Naar den da ikke havde faaet et fyldestgj ørende

Svar. havde den kunnet angribe, uden at man vilde

have kunnet rejse nogen berettiget Anklage imod den.

Saaledes som den havde Alt paa rede Haand, vilde et

Angreb have kunnet tinde Sted hurtig og med en

frygtelig Kraft. Men Intet kunde være uforsvarligere

') Det lader sig umulig tænke, at Tailor ikke skulde have ind-

sendt en Beretninsr om denne Samtale.
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end den Fremgangsmaade , de engelske Ministre fulgte.

Det var Hykleri, naar de talte om. at de havde forsøgt

venskabelig Overenskomst med Danmark, og at de havde

^^st dette alt muligt Hensyn ved blot at kræve Flaaden

som et Depositum. Det Valg. de stillede Kronprinsen,

var af den Natur, at ingen Fp'ste med Ære kunde gaa

ind derpaa ^). Havde det været dem om at gjøre at

knytte Danmark - Norge til sig, vilde det have været

naturligt at lade den Mand drive Forhandlingen, der

stedse havde vist Iver for at bevare det gode Forhold

imellem Rigerne, nemlig Garlike. Men han blev halvt i

Unaade kaldt bort fra Kjøbenhavn, fordi hans Indberet-

ninger ikke indeholdt Udtalelser, som Regeringen kunde

bruge, naar den vilde træde fiendtlig op imod Danmark-

Norge. Isteden for ham brugte den Mænd som Tailor

og Jackson, der baade ved deres Personligheder maatte

være den dansk-norske Regering ubehagehge, og som

kunde angribe denne med Beskyldninger, Garlike aldrig

vilde have taget i sin Mund. De umaadelige Forbere-

delser, der vare trufne til Toget, vise klart, hvor godt

den engelske Regering har vidst, at den Fordring, den

vilde stiUe, var af en saadan Natur, at kun Frygt kunde

bringe Kronprinsen til at bøje sig for den. Det Alli-

ancetilbud, der hang sammen dermed, kan derfor ikke

betage det hele Foretagende Præget af at være, hvad

vore Forfædre kaldte det, et Røvertog.

Den engelske Regering havde tidligere mere end

én Gang søgt at svække forventede Modstandere, in-

den det var kommet til Krig, og et Par Aar førend

1807 havde engelske Krigsskibe overfaldet spanske Sølv-

skibe, uagtet der endnu ikke var Krig med Spanien.

^) Et Vidnesbyrd om, hvor forberedte de vare paa, at Kron-

prinsen vilde svare Nej, har man i, at de allerede, inden de

vidste noget om dette Svar, lode deres Gesandt hos den

svenske Konge prøve paa at sikre sig dennes Hjælp imod

Danmark-Norge. Jvfr. derom 9de Afsnit.
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Men aldrig havde denne Lyst til at komme Fjenden i

Forkjøbet vist sig skjændigere end ved Angrebet paa

Kjøbenhavn 1807, for hvis Nødvendighed ikke et eneste

gyldigt Bevis er blevet ført. Der lader sig intet andet

sige til dets Undskyldning, end at det, i det mindste i den

Form, hvori det fandt Sted, rimeligvis ikke har været

besluttet længe iforvejen, men været en Følge af et Øjebliks

opskræmmede Tilstand. Det engelske Blad „Daily Ad-

vertiser" af 31te August udtalte træffende: „Expedi-

tionen er ikke bleven samlet for at angribe Kjøbenhavn;

men Kjøbenhavn er bleven angrebet, fordi Expeditionen

var samlet" ^). Netop det, at Alt var saagodt som fær-

digt iforvejen, fristede den engelske Regering til strax

at gjennemføre den Plan, som den i sin Frygt for den

fransk-russiske Alliance mente, vilde være et kraftigt

Stød imod denne. Den gav sig ikke engang Tid til at

oppebie det Svar, som Tailor skulde afæske Regeringen

i Kjøbenhavn. En af Oppositionens Talere, Mr. Sharp,

skildrede med stor Sandhed, hvorledes denne Skræk

havde omtaaget Ministeriets Øjne. „Frygt," sagde han,

„forvirrer Forstanden, forstyrrer Indbildningskraften og^

indgiver de taabehgste og mest fordærvehge Planer . . .

Den ser Kæmper i Vindmøller og Troldmænd i Faare-

hj order. Den havde saaledes betvunget Hans Majestæts

ISIinistres Sind, at de hgesom den Kunstner, der havde

malet en Aand fra Helvede, selv ere gaaede fra deres

Forstand ved det Billede , de havde dannet sig" 2).

Englands Angreb paa Danmark-Norge var af samme
Slags, som naar et Dyr i den Tro, at det er i Fare,

angriber en fredelig Vandrer, som aldrig har tænkt paa

^) Spottende udtrykte Windham i Parlamentet den samme Tanke
ved at sige: De (Ministrene) vidste ikke, hvad de skulde

gjøre med den Hær, de havde samlet, og efter nogen Over-

vejelse sagde de: „Lad os da i Guds Navn angribe den
danske Flaade" (Han s ard X, 92).

2) Hans ard X, 1195—96.
Holm: Danmark-Xorge fra 1791-1807. II. 21
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at ville gjøre noget ondt. Det bører med til den store

Eække af Forbrydelser, der ere begaaede i en opbidset

Stemning for at afværge en formodet Fare ^). Men det

engelske Ministerium maa ligefuldt bære Ansvaret for

at have brugt umoralske Midler og ikke med Koldblo-

dighed at have gjennemtænkt og bedømt den hele Stil-

bng. Det vilde derved have undgaaet ikke blot at begaa

en Forbrydelse, men ogsaa at gjøre sig skyldig i en

umaadehg poKtisk Fejl.

Toget til Kjøbenhavn var en saadan. Naar Moni-

teur angriber det som „2me folie atrocité'-. eller Chr.

Bernstorff omtaler det som et Skridt af Mænd, der vare

Børn i Politiken 2), kunde man skiive slige Ytringer paa
Lidenskabens Begning. Men Togets Virkninger ^•ise, at

denne Dom og de dermed beslægtede Udtalelser af for-

skjellige engelske Oppositionsmænd vare berettigede. Yi

ville ikke lægge Yægt paa, at England ved denne Politik

gav Xapoleon Paaskud til at besmykke sine videre Fore-

tagender imod det, paa at den engelske Begering under-

gravede sin egen Stilling som den Magt, der kæmpede
for Frihed og Betfærdighed imod det franske Despoti,

eller paa at den gav Busland en meget ønsket Anled-

ning til at bryde aabent med England. Men, hvad der er

Hovedsagen, dette lik nu Danmark - Norge til Fjende,

isteden for at det kunde have havt det til Forbunds-

fælle. Man huske blot Dreyers Svar til Tallep-and den

6te August, Joachim Bernstorffs Ord til Tailor den 3dje

August og Christian Bernstorffs Instrux den 7de August

*) Bartholomæusnatten er det mest herj'g^ede Exempel derpaa.

^) Dcpesclie til London af 14de Oktober. Hermed kan sam-

menholdes en Udtalelse af Chr. Bernstorff til Baron Taube:

„ie ministére anglais et son gouvernement se conduisent comme
des en^ants sans connaitre leurs propres interets ou ceux de

la nation. Par leur i^olitique qu'on ne saurait expliquer, ils

nous ontforcé(s) malgré nous de nous associer au corps de leurs

ennemis déclarés". (Depesche fra Taube af 6te November
1807).
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til Rist 1). Der kan da ikke være Skygge af Tvivl om,

at Napoleon vilde have faaet et Afslag paa sin Fordring

om. at Danmark sknlde lukke sine Havne for Englæn-

derne -). Den dansk-norske Regering vilde da. som den

havde udtalt det i December 1806, „de facto" være

bleven Englands Forbundsfælle.

Dette hindrede de Mænd, der bildte sig og mang-

foldige i Samtid og Eftertid ind, at de havde frelst

England. Danmarks og Norges Havne bleve nu lukkede

for de engelske Skibe, og en Mængde Smaafartøjer

og Kaperskibe, bemandede med hævnlystne danske og

norske Sømænd, løb snart ud. England blev nødt til

stadig at holde Krigsskibe i Søen paa denne Kant og

til at maatte sikre sin Handel paa Østersøen ved en

besværlig Konvoyering. Vel sandt, at Englænderne

vandt den dansk -norske Flaade, og at de opbragte

flere Hundreder af danske og norske Handelsskibe;

men de havde Krigsskibe nok iforvejen, saa at de fra

Kjøbenhavn hjemførte større og mindre Skibe ikke

tjente til andet end til at ligge og raadne i de engelske

Havne. Den Pengefordel, England vandt ved Opbringeise af

danske og norske Handelsskibe — en Fordel, som des-

uden i det mindste for en Del opvejedes ved Udgifterne

til Toget og de Tab, som de Danskes og Nordmændenes

Kaperier voldte, — var næppe af en saadan Betydning,

at den kunde sammenlignes med den Gavn, det vilde

have været for England at have Danmark- Norge paa

sin Side.

Men paa den anden Side var Togets Virkning desto

værre umaadehge Tab for Danmark-Norge. Kjøbenhavns

Ulykke føjedes til Flaadens Ran. Castlereagh frem-

1) Jvfr. S. 206, 226 og 227.

^) Thiers har, efter hvad han kunde slutte sig til af den almin-

delige politiske Stilling, dømt fuldstændig rigtig om den

Politik, Danmark-Norge vilde have fulgt, og han kalder der-

for det engelske Tog „ineptie soiis le rapport de la politiqzie",

(Histoire de Tempire I, 533 (Paris 1865)).

21*
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hævede i Parlamentet, at den Humanitet og det Højsind,

der udmærkede Ledelsen af Toget, kastede ny Glans

over Førernes Berømmelse. Hvorledes Ansvaret for

den Maade, hvorpaa Expeditionens Øjemed blev naaet,

maa fordeles imellem Regeringen og de øverste Befalings-

mænd, véd man ikke ; men i ethvert Tilfælde god-

kjendte Ministrene fuldstændig, hvad der var sket, og

fandt, at Fremgangsmaaden havde været præget af

Humanitet. Det holder dog haardt at finde, at det var

humant at fremtvinge Kjøbenhavns Overgivelse ved at

bruge Bombardementet, dette Vaaben, der rammer
Kvinder og Børn værre end selve en Bys Besætning,

istedenfor at gaa frem paa regelmæssig Maade og skyde

Bresche. Ingen kan nægte, at adskillige engelske Offi-

cerer viste en ædel Holdning, der gav Indtrykket af, at

de skammede sig over den Gjerning, de vare blevne

kommanderede til at fuldbyrde. Det er en Kjends-

gjerning, at Castlereagh i et Brev til Cathcart ind-

skærpede Nødvendigheden af at holde god Disciplin, netop

ogsaa paa Grund af Togets særegne Præg^). Man maa
endelig indrømme, at der for det meste blev holdt god

Mandstugt, navnlig af de hannoveranske Tropper i den

engelske Hær, og at der i det Hele betaltes for de

Levnetsmidler, som rekvireredes til Hær og Flaade ; men
talrige Træk af Brutahtet kom frem ved Siden deraf.

Tanken om at gjøre Bombardementet saa forfærdeligt

og saa smerteligt som muligt, opfyldte i den Grad de

engelske Officerer, at de gjorde Kjøbenhavns stolteste

Prydelse, Frue Kirke, til en særlig Skive for deres Ar-

tilleristers Bomber og Raketter. Det Jubelraab, hvor-

med de engelske Soldater hilste Taarnets Fald, svarede

fuldt til Castlereaghs og Cannings Begreber om Huma-
nitet. Hvad kunde ogsaa være mindre højsindet, end at

baade Cathcart, Gambier og den nye tilsendte Gesandt

^) Brev af 2den Oktober i Correspondence etc. of Vis-

count Castlereagh VI, 191.
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Merry med den hele Stab overværede Ødelæggelsen af det

Linieskib paa 74 Kanoner, der stod næsten fuldført paa

Bedingen paa Nyholm, ved hvilken Lejhghed det ikke

heller fattedes paa et almindeligt Fryderaab af de

engelske Arbejdere? Og naar er vel en Plyndringsordre

bleven fuldbyrdet paa en skamløsere Maade, end da

Englænderne tømte Arsenalerne? Kapitain Home Pop-

ham, en T}7)us paa Brutalitet, i Forening med Kapi-

tajnerne Dunbar og James Makenzie forstode den Kunst

at gjøre rent Bord. Kapitulationen fastsatte, at Skibene

tillige med alle Hans danske Majestæt tilhørende Skibs-

sager og Søinventariuni skulde overgives Englænderne.

Dette fortolkede de saaledes, at de ødelagde Alt, hvad

de ikke kunde føre med sig, navnlig Arsenalernes Værk-

steder, og plyndrede og borttoge Alt, hvad de kunde

gjøre i Penge, Arbejdernes private Værktøj, Kakkelovne,

Døre , Vinduer og Laase , som de brækkede løs af Hol-

mens Bygninger, og meget andet lige ned til Papir-

saxene i Kontorerne ^). Der stod udtrykkelig i Kapitu-

lationen, at „al Ejendom, offentlig og privat, undtagen

Skibssagerne og Søinventariet. skulde respekteres" ; men
det holdt ikke Popham og Konsorter tilbage, og Popham
havde oven i Kjøbet den Uforskammethed at sigte den

danske Kommissær, Kapitajn Rosenvinge, for at skjule

flere Magasiner for ham. Kun ved at udfordre ham tvang

Rosenvinge ham til at gjøre en Undskyldning. At Pop-

hams Hjælpere, idet de udplyndrede Arsenalerne, fandt

Fornøjelse i at bemale Væggene med haanende Ord om
de Danske, svarer godt til alt det øvrige. Under en

forbitret Krig, der har ophidset Lidenskaberne, er shgt

almindeligt og naturhgt; men ved et Foretagende imod

et fredeligt Land, der ikke havde udæsket til nogen

^) En engelsk Oppositioustaler skildrede træffende Pophams
Virksomhed paa følgende Maade: „He xvas- packing up every

thing tvhich could be carried atvay, and collecting every old

hammer lohich he could find" (Hans ard X, 182).
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Fjendtlighed, og med hvilket den engelske Regering

stedse sagde, at den helst ønskede at staa paa en ven-

skabelig Fod, er den Art „Humanitet" betegnende.

Værre end alt dette, mere fordærveligt end Bom-
bardementet og Flaadens Tab, var det, at det engelske

Tog ødelagde Danmarks Fremtid. Andre Forhold sloge

sig til, som Ruslands Forræderi imod Danmark i 1812

og 1813 og Carl Johans Ijendthge Pohtik; slet Styrelse

i selve Landet, lidenskabelig Bornerthed og Mangel paa
politisk Smidighed hos Frederik VI forværrede Forhol-

dene. Men det engelske Toryministerium i 1807 har

Skylden for ved Toget til Kjøbenhavn at have tvunget

Danmark ind i den StilKng, der skulde lamme dets Ud-
vikhng igjennem flere Tiaar, volde dets Adskillelse fra

Norge og vække eller paa ny kalde en fjendtlig Aand
til Live imod de Danske i Holsten og hos Tyskerne.

Der er, med Undtagelse af vore halve Landsmænd,
Nordmændene, næppe noget Folk, til hvilket vi Danske
mere føle os aandelig hendragne end til Englænderne.

Literatur, Sæder, den hele Aandsretning , særlig det

ejendommelige engelske Lune, stemme i væsenlige Hen-
seender med danske Tilbøjeligheder og Synsmaader,

Bevidstheden om en, i det mindste for en Del, fælles

national Oprindelse har en tilkn}i,tende Magt, og Eng-

lændernes Dygtighed og Energi staar som et Forbillede,

der fortjener EfterHgning. Selv af egennyttige materielle

Hensyn har det danske Folk kun Grund til at ønske

England Lykke og Held. Men det politiske Forhold

imellem de tvende Folk har staaet i en skærende Mod-
strid hermed. Ingen anden Stormagts PoHtik har mere

vedholdende end den engelske været Danmark fjendtHg

under de Forviklinger, det har havt at kæmpe imod i

de to sidste Aarhundreder. Da Carl Gustav angreb den

dansk-norske Stat 1658—60, var England saa ilde stemt

imod vort Fædreland, at det lammede Virkningerne af

den velvillige Holdning, Holland vilde vise dette. Da
Christian V i 1684 og de følgende Aar var optraadt
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imod Hertugen af Gottorp, virkede England med til det

for ham ugunstige Forlig i Altona 1689, og da Frederik

IV angreb Sverige og Gottorp i 1700, sendte Vilhelm III

af England den engelsk - hollandske Flaade til Sundet,

der gjorde det muligt for Carl XII at komme over til

Sjælland og tvinge Frederik IV til Freden i Travendal.

England traadte i 1788 sammen med Preussen op imod

den dansk-norske Regering, da denne havde sluttet sig

til Rusland imod Sverige. Under samtlige store euro-

pæiske Krige var dets Handelspolitik saa stridende som

vel muligt imod Danmarks og Norges Tarv, og under

Revolutionskrigene forværredes dette Forhold ved den

Tvang, det vilde udøve paa Regeringen i Kjøbenhavn for

at faa det med i Krigen imod Frankrig. Dets Hold-

ning under Danmarks Strid med Tyskland om Slesvig

har ikke været en saadan, at den skulde kunne udslette

Mindet om alt dette. Kun en kort Tid danner en Und-

tagelse , nemlig de nærmeste Aar efter den store nordiske

Krig, paa hvilken Tid Englands Støtte var en væsenlig

Hjælp imod Ruslands gottorpske Politik. Naturligvis

\'ilde det være taabeligt at rejse Anklager imod Eng-

land, fordi det saa tidt har fulgt en Politik, der er gaaet

imod den danske. Men Tanken om, hvor lidt venligt

Forholdet oftest har været, træder frem, netop fordi det

danner saa stærk en Modsætning til den danske Sym-

pathi for det engelske Folk. Og ved Aaret 1807 rettes

Anklagen naturhg imod en Politik, der, skabt af For-

blindelse og næret af Samvittighedsløshed, har slaaet

vort Fædreland forfærdelige Saar.



328

ym.

Danmark-Norges Forhold til Frankrig og Englaud

indtil Afslutningen af det dansk-franske Forbund den 31te Oktober

og Udstedelsen af den engelske Krigserklæring

den 4de November.

Kjøbenhavns Kapitulation vakte, hvor uundgaaeHg

den end var, strax Forbitrelse hos en Del af Befolknin-

gen i Staden og snart efter rundt omkring baade i Dan-

mark og Norge. Smerten over de haarde Yilkaar, i

Forbindelse med en ikke ugrundet ]\Iisstemning over, at

Forsvaret havde været uheldig ledet, gav sig Luft ved

Sigtelser imod Peymann, som om han ikke havde villet

hindre Fjendens Landgang og ikke villet gjøre noget ret

alvorUgt for at frelse Staden. Men ikke mindre var

Kronprinsens Harme, da han (Ilte September) hørte,

at Kjøbenhavn havde overgivet sig. Han havde haabet.

at Staden endnu vilde kunne forsvare sig en Række
Dage; men nu fik han at vide, at baade By og Flaade

vare i Fjendens Haand i). Han udtalte sig i Førstnin-

gen ikke derom til Peymann selv. Men hans Stemning

brød stærkt løs i et Brev af 14de September til General

Castenskjold, hvori det hedder: „Generalmajor von Pey-

mann er ingenlunde kommanderende General i Sjæl-

land, men blot i Kjøbenhavn, Kronborg og den imellem

disse Steder værende Kyst. Han var derfor ej beretti-

get at indgaa nogen Konvention for Øen Sjælland.

Men det endnu afskyHgste ved Konventionen var at

overgive Flaaden med dens Tilbehør, da dog Alt var

ordnet af mig til dens Tihntetgjørelse '^). Dels ved For-

1) Da Budskabet herom kom til Kiel, skrev Christian Bernstorff

til Dreyer (12te September), at Englænderne havde givet

deres Angreb en Udvidelse, „welche ivir nacli den fruheren

Berichten zu erivarten weit entfernt icaren.''

2) Ligesaa stærkt udtalte han til den franske Gesandt Didelot:
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skansninger og dels ved at forsænke Sundene hindredes

de Fjendtlige i at indløbe i disse" ^).

Som dette Brev viser, havde navnlig- Flaadens Ud-

levering vakt Kronprinsens Forbitrelse, da han vilde have

den ødelagt. Det syntes en Vanære, at man ikke havde

tilintetgjort Flaaden, hellere end at lade den komme i

Fjendens Vold. Var dette sket, vilde man dog have

havt den Trøst, at Forsvaret havde været ærefuldt. Re-

geringen var desuden bange for, at Napoleon skulde

blive rasende over at høre, at Englænderne havde faaet

Flaaden i deres Magt. Den var ikke sikker paa, hvad

han kunde falde paa at gjøre i sin Vrede 2).

„Comment a-t-on pu s^avilir jusqxC å signer une telle capitula-

tion et manqiier å ce point aux lois de Vhonneur et aux ordres

sicpremes". Didelot fortæller^ ogsaa, at, da Kronprinsen fik Un-

retningen om Kapitulationen, var hans Søster, Hertuginden

af Augustenborg hos ham. „11 lui saisit le bras d'un mouve-

tnent convulsif, et dit tout haut qu'il se considérait comme un

niilitaire qid avait re^u un soufflet^ et quHl laverait eet affront

sur les remparts de Copenhague dans le sang des Anglais''.

(Brev fraDidelot af 26de Septbr., dateret Kiel, hosLefebvre
anf. St. III, 143.)

>) Ræder anf. St. I, 387.

-) Christian Bernstorff havde den 16de August skrevet til Dreyer

og Levetzau: „Notre flotte pourra etre détruite mais elle

n'augmentera pas les trophées de nos ennemis". 1 den Grad

holdt Kronprinsens Omgivelser sig overtydede om, at den

vilde blive brændt eller ødelagt paa anden Maade. Ytringer

om, at det værste ved hele Ulykken var, at dette ikke var

sket, forekomme i Bernstorffs Depescher til Dreyer af 12te

og 18de September, til Blome af 12te September, og i en

Rundskrivelse til de forskjellige Diplomater af samme Dato.

Han kalder derfor i Depeschen af 18de September Kapitula-

tionen „cette abominable transaction'- . Paa en karakteri-

stisk voldsom Maade ytrer O. Blome, der overhovedet let

kom i stærk Sindsbevægelse, sig derom. Han skriver 22de

September til Bernstorff: „Il est accablant pour moi de penser

que j'ai eu des cotnpatriotes qui ont osé préter leurs 7ioms å

une pareille signature. . . . Le tableau du départ de cette belle

flotte, amenée dans les ports de VAngleterre est une horreicr
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Men Kronprinsen selv havde en Del af Ansvaret

for, at Flaaden ikke var bleven ødelagt inden Kapitu-

lationen ; thi, forbavsende nok, havde han, som tidligere

berørt, i den Instrux, han inden sin Afrejse fra Kjøben-

havn havde udstedt til Peymann, ikke omtalt dette Hoved-
punkt med et Ord. Maaske har han mundtlig ytret sin

Vilje desangaaende 1) ; men det var en Sag, hvorom der

maatte gives en skriftlig Ordre. Han havde derfor senere

(den 18de September) sendt Premierlieutenant Steffens 2)

med en saadan skriftHg Befaling til Peymann om, at

han, hvis Kjøbenha\ai blev nødt til at overgive sig,

skulde sætte Ild paa Plaaden, ,,da Hans Majestæt heller

vælger dette end at se Flaaden i sine og Landets Fjenders

Hænder og derved give disse Voldsmænd en Triumf,

som ingen dansk Mand kan taale at bære". Men Lieu-

tenant Steffens blev undervejs anholdt af Englænderne,

og om disse end ikke fik fat paa hans Depescher, da

han havde fundet Lejlighed til at overgive dem til Amt-
mand Treschow i Roskilde, saa kom Ordren aldrig til

Peymann ^).

que fai constamment åevant les yeux comme un fantome qui

ne me quitte ni nuit ni jour'\ Han var bleven syg af Harme.

Ogsaa han var bange for den Virkning, Budskabet om Kapi-

tulationen kunde gjøre paa Napoleon.

^) Dette maa man formode, da Christian Bernstorff i sin Rund-
skrivelse til Diplomaterne af 12te September skriver derom,

at „maaske er Kronprinsen under den „hagarre", hvori han
var i Kjøbenhavn, ikke bleven forstaaet". Jvfr. Ræd er anf.

St. I, 226, hvoraf man ser, at Kronprinsen i Virkeligheden

i Kjøbenhavn havde sagt til Admiral Liitken, at han ønskede

hellere at se Flaaden ødelagt end i Fjendens Vold.

'^) I den ovenfor nævnte Rundskrivelse siger Bernstorft', at ulyk-

keligvis „alle de Ordrer, Kronprinsen havde sendt til Kjø-

benhavn om at ødelægge Flaaden, vare blevne opsnappede

af Englænderne". Man maa derefter antage, at der er sendt

flere Bud derom.

3) Ræder anf. St. I, 258.
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Det inaatte altsaa afhænge af Overbefalingsmænclenes

Konduite, hvad der skulde ske med Fhiaden. Spørgs-

maalet om dens Ødelæggelse blev drøftet, og der blev

i Følge Admiralitetets Ordre truffet forskjellige For-

beredelser til at kunne sætte den i Værk ^). Navnlig blev

der hugget et tirkantet Hul under Vandgangen i ethvert

Skib, hvorover |der derpaa blev sat en Fyrrelem, som

hurtig kunde brækkes fra med et Koben ^). Naar der

dog, da det kom til Stykket, intet Skridt skete til at

fuldføre Ødelæggelsen, har Grunden vistnok været, at

man smigrede sig med det Haab. at Englænderne, da

de fra først af kun havde forlangt Flaaden som et

Depositum, ogsaa,^senere vilde blive staaende herved 3).

Men at vente en slig Højmodighed af den daværende

engelske Regering var at gjøre sig store Illusioner, og

da det under Forhandlingerne om Kapitulationen blev

klart, at Englænderne vilde have Flaaden som Bytte,

var det for silde at tilintetgjøre den.

Forfattere, hvis Mening har Vægt, have paastaaet,

at der blev handlet rigtigt i ikke at ødelægge Flaaden;

men selv om det vistnok vilde have været farligt for

Staden, om man havde opbrændt de mange Skibe i

Flaadens Leje , synes det dog , at man burde have

sænket dem. Lad saa være , at der ikke var dybt nok

til, at de fuldstændig kunde synke. Det var en Æressag

at gjøre, hvad man kunde, for at Fjenden kunde faa et

saa værdiløst Bytte som muligt. Det vilde have været

en patriotisk Daad, hgesom da Russerne ødelagde deres

Flaade ved Sebastopols Erobring 1855, og det vilde

have kastet et hæderfuldt Skjær over Slutningen af en

Belejring, der, om den end var ulykkelig i sin Udgang

') Ræd er anf. St. I, 226—27.

-) Det vil erindres fra S. 303, hvorledes Englænderne opfattede

denne Forholdsregel, da de opdagede den.

^) Jvfr. E-æder anf. St. I. 250. Af Danske Samlinger anf.

St. 152 kan man se, at netop en saadan Tankegang blev

tillagt Peymann af Rygtet.
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Og ledet uden Talent, dog ikke havde sat nogen Plet

paa det danske Folks Ære.

Baade Harme hos Kronprinsen over, hvad der var

sket, og Iver for at afværge, at Napoleon skulde mis-

tænke ham for at have nogen Del deri, bragte ham
til at stille sig, som om Kapitulationen ikke vedkom
ham. Isteden for at ratificere Dokumentet derom, lod

han General Walterstorff fængsle, da han overbragte ham
dette Aktstykke, og han vilde ikke tillade nogetsomhelst

Samkvem med Sjælland i). Lord Gambier indrømmede

(15de September), at Skibsfart paa Kjøbenhavn maatte

finde Sted indenfor visse Grænser, navnlig for at lette

Byens ForsjTiing med Brænde og Levnetsmidler, og han

udstedte Passer for Skibe, der hidførte slige Ladninger;

men Kronprinsen lod Passerne tage fra disse Skibe ved

Ladningsstederne paa Halvøen og Pyen. Skibsfarten

blev saaledes hindret, og Kronprinsen fulgte sit Afspær-

ringssystem saa strængt, at han end ikke underrettede

Generalkommandoen i Kjøbenhavn om, hvorfor Skibene

ikke kom tilbage ^).

Dagen efter at Kronprinsen havde faaet Efterret-

ningen om Kjøbenha^Tis Overgivelse, sendte han Ghr.

Bernstorff og sin Generaladjudant, Major Biilow, til

Bernadotte i Hamburg, „for at faa V^ished, om han, i

det Tilfælde det lykkedes ham at faa den største Del af

sine Tropper over Belterne, da kunde stole paa, at

Prinsen af Pontecorvo vilde overlade ham et Korps til

Hjælp og som Reserve. Det var i saa Fald hans Ønske,

at dette Korps blev opstillet i Fyen". Bernadotte følte

^) Grev C. Moltke, der var udnævnt til atVære Gesandt i Sverige,

udtalte ikke uden Føje til den svenske Chargé d'affaires,

Baron Taube : „il faut que Son Altesse royale ou fasse sem-

hlant de renoncer absolument å ce pays-ci (Sjælland) ou de se

voir enlever cehci du Holstein , noics somnies pour ainsi dire

entre Venclutyie et le marteau" (Depesche fra Taube af 4de

Oktbr. 1807).

•3) Ræder anf. St. I, 304-5.
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sig tilfreds ved endelig at se den dansk-norske Regering

tale ligefrem om at faa Hjælp af et fransk Korps, „et

Punkt, den hidtil havde forstaaet at undgaa med en

Behændighed, der var Macchiavelli værdig". Men han

kunde godt mærke, at Kronprinsen endnu var bange

for at skulle se fransk Herredømme følge ovenpaa de

engelske Voldsomheder ^). Meget venskabelig lovede

han at yde den Hjælp, Kronprinsen maatte ønske. Da
denne derimod lod ham bede om at overlade sig 2—3000

Kvintaler (Centner) Krudt, svarede han, at han dertil

behøvede en bestemt Instrux fra Paris 2).

Først og fremmest gjaldt det for Kronprinsen om
at formilde Napoleons frygtede Vrede, uden hvilket det

kun kunde nytte lidet at faa Løfter af Bemadotte om
Hjælp. Samme Dag som Bernstorff og Biilow rejste til

Hamburg, sendte han derfor sin Generaladjudant tor

Søetaten, Lindholm, til Napoleon med et egenhændigt

Brev, der i dansk Oversættelse lyder saaledes:

Siden de sidste Fjender, Deres kejserhge Majestæt har

tilbage, have erklæret sig for mit Fædrelands Fjender, har

jeg følt Trang til at udtale for Deres Majestæt den ube-

tingede TilUd, med hvilken jeg har vovet at stole paa
Deres Interesse og Støtte. Naar jeg først nu tilfreds-

^) Touchard-Lafosse anf. St. II, 18, hvor det tillige hedder,

at Bemadotte indberettede til Xapoleon det Indtryk, han
havde af, at den dansk-norske Regering frygtede for fransk

Overgreb. Det er aabenbart disse. Kronprinsesse Marie
sigter til, naar hun i et Brev af 23de November 1807 til

Biskop Balle skriver: „Vi-har sandelig staaet meget ud; men
dog kan vi aldrig noksom erkjende Guds Naade, som har
reddet os ud af Ulykker, som var endnu at befrygte, og som
vist vilde have ødelagt os ganske" osv. (Danske Samlinger
VI, 92). Jvfr. Levetzaus Depescher fra Hamburg, der vidne

om Bernadettes fortsatte Opfattelse af den danske Regerings
Mistro imod den franske Politik.

^) Bernstorff har i sin Depesche af 18de September til Paris gi-

vet en Meddelelse om sin Sendelse. Jvfr. Ræder anf. St.

I, 388.
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stiller denne Trang, er det, fordi jeg havde haabet til-

lige at kunne forkynde Deres Majestæt en lykkelig Be-

givenhed. Dette Haab er blevet grusomt skuffet. Det

er faldet i min Lod at maatte meddele Deres Majestæt den

forfærdeligste Ulykke. Englændernes Angrebsmidler imod

Kjøbenhavn have i den Grad været denne Stads For-

svarskræfter overlegne, at Besætningens kraftige An-
strængelser ikke have kunnet frelse den for en Kapitu-

lation, der har gjort Fjenden til Herre, ikke blot over

Hovedstaden, men ogsaa over Arsenalerne og over en

Flaade, som, hvis min Yilje var bleven opfyldt (si mes

inientions avaieni été remjjUes), vilde være bleven øde-

lagt, inden der blev Tale om at kapitulere. Hvor
knusende end dette Slag er for mig, har det ikke knækket

mit Mod, og saalænge jeg vover at stole paa Deres

Majestæts Hjælp, vil jeg ikke underhandle med en

Fjende, som jeg har fælles med Deres Majestæt. Jeg

beder Dem at være forsikret derom, og om at tillade

mig at tro, at Deres Majestæt vil beslutte at forøge

Deres Hæder ved at hjælpe og hævne et uretfærdig

underkuet Land, som ved sine uforanderlige Følelser for

Frankrig maaske har noget Krav paa Deres Majestæts

Interesse, og med Hensyn til hvilket Deres Planer

ere blevne bagvaskede paa en uværdig Maade for at

finde et Paaskud til at besmykke det skjændigste Fore-

tagende.

Det er mig en Lykke, Sire. at faa en Lejhghed til

at bevidne Dem min Højagtelse og den dybtfølte Hen-

givenhed, med hvilken o. s. v. ^).

Paa Grund af de overdrevne Forestillinger, Napo-

leon havde havt om Kjøbenhavns Forsvarsevne, havde

Kapitulationen maattet gjøre et stærkt Indtryk paa ham.

Fouché fortæller i sine Memoirer, at han ikke siden

Kejser Povls Mord havde set Napoleon blive saa rasende,

') Efter en Afskrift i Udenrigsministeriets Arkiv.



1807. Napoleons Stemninger efter Kjøbenhavns Fald. 335

som han blev ved Budskabet herom ^). Man føler denne

Stemning tydelig igjennem Moniteurs Artikel om Kapi-

tulationen, hvori Misfornøjelse med Danmark blander sig

med Hadet imod England. „Kjøl)enhavn," saaledes be-

gynder Artiklen, „er i Englændernes Magt. Den har

kapituleret 21 Dage efter disses Landgang paa Sjælland.

Europa vil med 'Forbavselse høre, at denne Stad er

falden i deres Magt, uden at Løbegrave have været

aabnede, og blot ved den Skræk, et Bombardement kunde

indjage." Artiklen klager tillige over, at Danmark lige-

som den største Del af Fastlandet havde havt IMistro til

Frankrig og derfor havde havt sine Tropper staaende

paa Halvøen. — Et hgnende Sprog niaatte Dreyer høre

fra alle Kanter, og Napoleon ytrede personlig til ham,

at den danske Regering havde ladet Hovedstaden og

Flaaden i Stikken, idet den af Mistro til Frankrig vilde

have Hæren opstillet paa Fastlandet 2).

Men Napoleon lod dog den dansk-norske Regering

ulige mindre føle sin Vrede, end denne havde frygtet

det. Dens Tilslutning til Frankrig kunde efter Kjø-

benhavns Fald stærkere end tidhgere gjælde for en af-

gjort Sag, og Lindholms Sendelse gav Napoleon en for-

øget Sikkerhed i saa Henseende. Vel var Danmark-Norges

Flaade tabt; men det vilde kunne virke til Gjennemførelsen

af Fastlandsspærringen, dets Søfolk kunde maaske endnu

bruges til at gjøre England Afbræk, og det vilde kunne

yde Hjælp til at ave Englands sidste Forbundsfælle i

Norden, nemhg Sverige. Napoleon lod derfor sine Be-

brejdelser over, at Kronprinsen havde holdt Troj)perne

samlede paa Halvøen, følge af Forsikringer til Dreyer

om, at han havde samme Literesse for Danmark som
dettes egen Regering. Tabet af Flaaden var efter hans

Skjøn det værste ved Kjøbenhavns Kapitulation, „Thi,"

sagde han, „Isen vil hjælpe os mfeget til at jage Eng-

1) Memo ir es (Paris 1824) S. 363.

-) Depesche fra Paris af 21de September.
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lænderne bort fra Eders Land" i). Ogsaa da Lindholm

kom til ham med Kronprinsens Brev, rar Tonen i hans

Samtaler „blid og nedladende'' 2). skjønt han heller ikke

under disse lod det fattes paa Klager over Troppe-

samlingen i Holsten. ..Hvis I," sagde han, ,.havde havt

Eders Tropper i Sjælland isteden for i Holsten, saa

havde I frelst Eders Flaade — og hvad vilde I vel

udrette med 20 eller 30,000 Mand imod min Armé.-'

Da Lindholm rejste hjem. fik han som Present af Kej-

seren en Gulddaase med dennes Portræt, indfattet i

Diamanter. Slige Presenter plejede kun at bestaa i en

Daase med Kejserens Navnechiffer i Diamanter, og den

særegne Udmærkelse, at Lindholm fik Napoleons Por-

træt, gav Indtrykket af dennes velvillige Sind imod den

Magt, hvis Ombud Lindholm var. Napoleon havde

ogsaa udtalt til ham, at Englænderne skulde faa deres

Forbrj'delse imod Danmark betalt, og at han vilde gjøre

Alt for at hjælpe dette 3). Ved en Audiens den 14de

Oktober, hvorunder Napoleon havde tordnet for den

portugisiske Gesandt over hans Regerings PoKtik, vendte

han sig til Dreyer, talte om, at han vilde udelukke

Englænderne fra Fastlandet saa længe, indtil de fulgte

et andet System end det, de nyHg havde fulgt imod

^) Depesche fra Paris af 21de September.

*) Lindholms Beretning om hans Samtale med Napoleon er af-

trykt i Munch: Saga II, 289 S. og derefter gjengivet hos

Thorsø e anf. St. 263, Note.

^) Iblandt de interessante Enkeltheder ved Lindholms Audiens er

ogsaa den, at Napoleon spurgte ham: „Fryser Beltet til om
Vinteren", hvortil Lindholm svarede: „Nej Sire! Det er meget

sjældent, at man kan kjøre over Beltet i Slæde; thi (og) da

Strømmen er stærk, maa der en meget stræng Yinter til for

at gaa over med Kanoner". Men hvor ondt Napoleon havde

ved at opgive Tanken om at benytte Isen over store Belt til

at faa sine Tropper over til Sjælland, viser et Brev, han lod

skrive til Bernadotte 14de Marts 1808 (citeret hos Schiern:

Historiske Studier (Kjobenhavn 1857) II. 370 efter Me-
mo ir es de Constant (Bruxelles 1830 IV, 303).
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Danmark, han kritiserede blodig den engelske Deklaration

af 25de September og sagde tilsidst: „Jeg skal engang

skaffe Eder Flaaden tilbage" (je vous ferai un jour

rendre votre flotte)^ ).

De stærke Udtryk, hvori Kronprinsens Brev til

Napoleon var affattet, og som stode i en skarp Modsæt-

ning til hans Wrkelige Følelser for denne, vare et levende

Vidnesbyrd om, hvorledes den dansk-norske Regering

mente nu at maatte kaste sig i Armene paa Frankrig.

Selv om ikke den naturlige Hævnfølelse imod Englæn-

derne havde drevet dertil, maatte den blotte Tanke om
at undgaa Fjendtligheder fra fransk Side gjøre det nød-

vendigt. Man havde i den nærmest foregaaende Tid

modtaget tilfredsstillende Tilsagn om Hjælp fra Napoleons

Side; men hvis hans jMistro og Uvilje vaktes ved Budskabet

om Englændernes store Held ved Kjøbenhavn, kunde man
let komme til at se Bernadottes Korps rykke ind for at

gjøre sig til Herre over et Land, der havde vist, at det

hverken kunde opretholde sin Neutralitet eller forsvare

sin vigtigste Provins 2). For ikke at tale om Bitterheden

') Depesche fra Paris af 16de Oktober.

-) I Følge hvad Ræder (anf. St. S. 389) anfører, men uden at

angive sin Kilde, havde Bernstorff og Biilow under deres

Ophold i Hamburg hos Bernadotte faaet den „underhaanden

erholdte, men dog sikre Efterretning, at hvis denne Nærmelse

fra Danmarks Side til Frankrig ej netop den Gang havde

fundet Sted, vilde Marechal Bernadotte 48 Timer senere have

rykket fjendtligen ind i Holsten". For at vide, om en såa-

dan Ordre var givet Bernadotte, maatte man fuldstændig kjende

Korrespondancen imellem ham og Napoleon; men saalænge

indtil der føres et virkeligt Bevis for, at Ordren er givet,

maa denne Efterretning gjælde for lidet trolig. Ganske vist

havde Bernadotte tidligere faaet Befaling til eventuelt at be-

sætte Holsten. Men netop i den nærmeste Tid førend Ka-

pitulationen havde Napoleon, som vi have set, fattet store

Forhaabninger om, at det skulde lykkes de Danske at tilføje

Englænderne alvorlige Tab ved Kjøbenhavn. Vilde Napoleon

paa et saadant Tidspunkt have givet Bernadotte Ordre til

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. II. 22
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i Moniteurs Ytringer om Kjøbenhavns Forsvar, saa

fattedes det ikke efter denne Bys Fald paa officielle

franske Udtalelser, der viste, at Napoleon krævede

en energisk Kamp fra Danmark -Norges Side imod

England, og at det skulde sk}-nde sig med at slutte

en formelig Alliance med ham. Samtidig med Efter-

retningen om Kjøbenhavns Kapitulation fik den franske

Regering Budskab om, at Jackson agtede sig til Kiel

for at fremsætte nye Forslag. Champagny udtalte da

strax til Dreyer, at denne vel vilde kunne forstaa , at, saa-

fremt hans Regering underhandlede med Jackson og gik

ind paa Forslag og Tilbud, som den engelske Regering

gjorde, vilde Danmark ikke mere kunne gjælde for en

neutral Magt i Frankrigs Øjne^). I god Samklang her-

med hed det i Moniteur: „Hvis de Danske, efter at

have lidt en saadan Krænkelse, ikke paaføre England

en uforsonhg Krig, hvis Følelse af Had ikke opflammer

dem alle, fra Oldingen til Barnet, fra Admiralen til

Skibsdrengen, er det ude med det danske Folk." Da
Napoleon erklærede Lindholm, at han vilde gjøre Alt

for Danmark, tilføjede han: „det er ikke længere neu-

tralt, da det har ladet sin Flaade rane af Englænderne

;

det maa slutte et Forbund med Frankrig". „Magter,"

sagde han fremdeles, „kunne ikke slutte gj ensidige For-

pHgtelser uden ved Traktater; jeg skal derom udfærdige

min Instrux til Hr. Didelot, og jeg haaber, at Ej:on-

prinsen vil gjøre det samme."

Faa Dage efter modtog Dreyer et Brev fra Cham-
pagny, som heri fremhævede Nødvendigheden af en

at angribe Danmark, hvorved det meget let kunde være sket,

at Kronprinsen havde søgt at komme til et Forlig med Eng-

lænderne? Det synes utroligt, og vi have set, at Napoleon

netop i de samme Dage gav Kongen af Holland Befaling til

at hjælpe Danmark, ligesom han lod give dette forskjellige

Tilsagn, iblandt andet om, at Bernadotte kun maatte marschere,

naar Kronprinsen rekvirerede hans Tropper.

^) Depesche fra Paris af 18de September.
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bestemt Traktat og tilføjede, at en saadan ikke skulde

paalægge Danmark anden Forpligtelse end den, at bruge

alle sine Hjælpemidler imod den fælles Fjende, lukke

sine Havne med største Strænghed for Englænderne og

ilcke slutte nogen Separattraktat med disse ^). Derimod

talte Champagny ikke om de Forpligtelser, Frankrig vilde

paatage sig imod Danmark-Norge, og et Udkast til en Trak-

tat, der afDidelot blev forelagt Christian Bernstorff og netop

indeholdt de Punkter, Champagny havde fremhævet, talte

ligesaa lidt enten om den Hjælp, Frankrig vilde yde

Danmark-Norge, eller om de Yilkaar, det vilde hjælpe

det til at faa ved den endelige Fred. Didelot erklærede

endog, da Bernstorff bragte dette paa Bane for ham, at

han var uden Instrux i saa Henseende 2). Det var

tydeligt, at Napoleon følte, hvorledes Danmark-Norge nu

var nødt til at slutte sig til ham. I et Brev af 30te

September, som han lod Lindholm overbringe Kronprin-

sen, havde han ved Siden af, at han paa ny snærtede denne

og hans Ministre, fordi de ikke havde havt Tropperne

samlede paa Sjælland, men i Holsten, tillige ytret: „Jeg

skal gjerne understøtte Deres kongelige Højhed i alle

de Skridt. De vil foretage for at vende tilbage til Deres

Land. Jeg har givet min Minister Fuldmagt til at

slutte og underskrive en Overenskomst angaaende denne

Sag" 3). Men dette var, som Bernstorff med Rette sagde,

almindelige og temmelig tørre Udtryk. Selv om den

dansk-norske E-egering glædede sig over, at Kapitulationen

i ulige mindre Grad havde vakt Napoleons Vrede, end

den havde frygtet for*), og det ogsaa var den en Let-

telse, at Napoleon kun krævede dens Tilslutning til

den Kjrig , som han nu førte med England ^) , saa var

*) Vedlagt Dreyers Depesche af 30te September.

*) Depesche til Paris af 12te Oktober.

') Correspondance de Napoleon Ir XVI, 60.

*) Depesche til Petersborg af 28de September

^) Det havde været dens Frygt, at Napoleon skulde kræve Alli-

22*
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det dog ingenlunde behageligt for den. at den selv

maatte tage Initiativet med Hensyn til. hvad Frankiig

skulde give den Tilsagn om.

De fjendtlige Skridt fra engelsk Side imod Dan-

mark-Xorge havde imidlertid ikke været indskrænkede

til Kjøbenhavns Belejring. Saasnart den engelske Re-

gering fik Underretning om Kronprinsens Deklaration af

16de August med Befalingen om at beslaglægge engelsk

Ejendom o. s. v., greb den til at lægge Embargo paa

alle danske og norske Skibe, som den kunde faa i

sin Magt. Der udstedtes den 28de August en foreløbig

Ordi-e derom, som den 4de September blev stadfæstet.

Allerede den 25de September naaede de Skibe fra Dan-

mark og Xorge, som Englænderne opbragte, et Tal af

335. Paa samme Tid krydsede engelske Skibe rundt

omkring de danske og norske Kyster, det kom jævnlig

til Sammenstod, og mindre Plyndringer fandt Sted paa

Kysterne. En engelsk Eskadre tvang den -ide Septbr.

Kommandanten paa Helgoland til at kapitulere med sin

Grarnison af 26 InvaHder. og. efter at Kjøbenhavn havde

overgivet sig, bemægtigede et Par engelske Skibe den

10de September sig det lille norske Port. Plekkerø, der

ikke var besat. De sprængte det derværende Kastel i

ancen udstrakt over et længere Tidsrum. Christian Bernstorff

udtaler i den Anledning i en Depesclie af 28de September til

Dreyer Følgende, der ikke er uden Interesse med Hensyn til

Regeringens politiske Synsmaade: „Il est evident que dans les

guerres maritimes dont l'Europe est périodiquement ajfligée,

le Danemarc que V incohérence de ses possessions et l'extension

d'un commerce non défendu rendent vulnerable sitr tous les

points, ne peut prospérer, ne peiit pour ainsi dire, exister qn'å

Vdbri d'une neutralité fondée sur une indépendance parfaite

de tout lien ou entrave quelconque. Froissé entre deux puis-

sances qui ont la mime facilité å Vécraser mais qui Vune et

Vatitre sont également incapables de le garantir du mal que

peut lui faire la partie adverse, il se trouve constamment

exposs å payer de son existence la moindre deviation du seul

systime qui lui convient".
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Luften, men forlode derpaa Stedet. Den 25de Septem-

ber ki-ævede en engelsk Eskadre, der lagde sig i Nær-

heden af Christianssand , at det der liggende Linieskib

Prins Christian-Frederik skulde udleveres, da ellers Chri-

stianssand vilde blive udsat „for en Storms og den N-isse

Ødelæggelses Rædsler" ; men da Opfordringen blev afrist,

dristede Eskadrechefen sig ikke til at gjennemføre sin

Trusel.

Fra dansk-norsk Side havde man i Forening med
de Forsvarsanstalter, der bleve trufne rundt omkring ved

Kysterne, grebet til efter Evne at gjengjælde Englæn-

dernes Opbringelser ved at udruste Kapere. Et Regle-

ment af 14de September indeholdt de nærmere Bestem-

melser derom, idet man søgte at sætte saa bestemte

Skranker som muligt for Kapernes Udskejelser. Dette

krævede, som Christian Bernstorff udtalte, Danmarks

Tarv, da det var „en fredelskende, handlende Stat, der

i de fleste Søkrige var neutral" I god Overensstem-

melse med, hvad den dansk-norske Regering i lang Tid

havde kæmjjet for, var Kaperreglementet bygget paa

Grundsætningen: Frit Skib gjør fri Ladning i).

Da den engelske Regering var bleven skuffet i sit

Haab om ved blotte Trusler at kunne faa Kronprinsen

til at udlevere Flaaden, og den saa, at Danmark-Norge

opfattede dens Holdning som fjendtlig, begjTidte Tanken
om at holde Sjælland besat i længere Tid at dukke op

hos den. Breve fra Castlereagh til Arthur Wellesley og

til Lord Cathcart, der ere skrevne den 13de September,

inden man i England vidste noget om Kjøbenhavns

Overgivelse, vidne stærkt derom. Castlereagh krævede

^) Christian Bernstorff udtaler i en Betænkning (af 4de Sept.)

principmæssig en stor Uvilje imod Kapervæsenet, og mener:

„dass \venn jemals durch ein allgemeines Ubereinkommen die

vollige Einstdlung der Kaperei herbeigefiihrt toerden konnte,

dadurch soivohl fiir das Volkerrecht ein tvcsentlicher Fortsehritt

als fiir Danemark insbesondere ein so bedeutender als unver-

kennbarer Vortheil gewonnen werden tvilrde''.
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en Række Oplysninger af Cathcart for det Tilfælde, at

Regeringen besluttede, at Sjælland ikke skulde rømmes
igjen. Det var derfor aabenbart en Streg i Regningen,

da der et Par Dage efter kom Efterretning om, at

Cathcart og Gambier ved Kjøbenhavns Kapitulation

havde forpHgtet sig til at rømme Sjælland inden 6 Ugers
Forløb. Men de engelske Befahngsmænd havde handlet

i Kraft af den Instrux, de tidligere havde modtaget, og

Regeringen saa sig nødt til at godkjende Kapitulationen i).

Overhovedet havde Cathcart og Gambier nødvendigvis

maattet tro, at deres Regering ønskede, at det hele

Foretagende kun skulde blive en forbigaaende Episode.

Gambier gik derfor villig ind paa den danske Gene-
ralkommandos Ønsker om at lade Skibsfarten inden-

for visse Grænser blive aabnet paa Kjøbenhavn. Endnu
mere forunderhg tog det sig ud, at, samtidig med at

Englænderne tømte de danske Arsenaler indtil det sidste

Søm, betalte de engelske Handelsskibe, der gik igjennem

Sundet, Tolden ved Helsingør, og at den engelske Kon-
sul, der under Kampen ved Kjøbenhavn havde forladt

Helsingør, efter Kapitulationen vendte tilbage hertil og

igjen ovei-tog sine Forretninger. Man skulde tro, der

var den dybeste Fred.

Den engelske Regering havde ej heller opgivet

Haabet om, at Danmark-Norge efter de store Tab, det

allerede havde hdt, skulde kunne bringes til at udjævne

sit Mellemværende med England paa en fredelig Maade.
Rist var ved Slutningen af September endnu ikke kaldt

tilbage fra London, og paa samme Tid som England

udstedte Deklarationen af 25de September, der inde-

holdt Forsikringer om den engelske Konges Lyst til at

slutte en venskabehg Overenskomst med Danmark, af

hvem det nu vilde afhæui^., om Krigen skulde vedvare

eUer ikke, aabnede Canning den 24de September og

^) Correspondence etc. of Viscount Castlereagh YI,

176—180.
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følgende Dage Forhandlinger med Rist om en Tilnær-

melse imellem de tvende Regeringer. Da Rist selv-

følgelig var uden lustrux med Hensyn til en saadan

Sag, blev et engelsk Forslag oversendt med den dansk-

norske Legationssekretær Hennings, der den 28de Sep-

tember rejste som Kurér til Danmark. Dette Forslag

indeholdt

:

„At det Forefaldne skulde gjælde for glemt. Dan-

mark maatte vælge imellem enten !Meutralitet og en

Fornyelse af det tidligere Forhold til England eller en

nøje Alliance med dette Rige.

I første Tilfælde kunde Danmark haabe Ruslands

Garanti for sin Neutralitet, og den danske Flaade skulde

tilbagegives tre Aar efter den almindelige Fred i den

Tilstand, hvori den da maatte findes. Dog skulde Dan-

mark for stedse afstaa Helgoland.

Hvis Danmark valgte en nøje Alliance med Eng-

land, lovede dette kraftig Hjælp baade til Lands og

til Vands.

England garanterede de danske Arvelandes Udelelig-

hed, eller ogsaa ved Freden Vederlag for en eller anden

under Krigen tabt Provins samt en efter Omstændig-

hederne passende Udvidelse af de danske Kolonier.

Som et foreløbigt Vilkaar for Underhandlingens

Fremme fordredes, at de engelske Tropper skulde blive

staaende i Sjælland, saalænge Underhandlingen varede.

Hvis Danmark forkastede disse Forslag til en ven-

skabelig Afgjørelse af Mellemværendet, vilde England

ufortøvet lade Sverige tage virksom Del med i Krigen

imod Danmark. Alle danske Skibe , som fandtes i de

engelske Havne, vikle da blive konfiskerede, og de danske

Kolonier tagne med Vaaben i Haand."

Under de mundtlige Forhandlinger med Rist havde

Canning skærpet de Trusler, hvormed hans Forslag

endte. Han tilføjede nemlig, at England, i Tilfælde af

at Danmark vægrede sig ved en fredehg Afgjørelse,

kunde holde det for nødvendigt at lade svenske Tropper
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rykke ind i Kjøbenhavn, og at belønne og skadesløsholde

Hans svenske Majestæt med Besiddelsen af Norge.

Faa Dage efter at Hennings var rejst med dette

Forslag, blev den j^røvede engelske Diplomat Merry, den
samme, der i Foraaret 1800 havde forhandlet med
Bernstorff, af sin Regering sendt til Danmark. Canning
søgte at forøge Trykket ved inden Merrys Afrejse at

meddele Rist (1ste Oktober) , at en Kurér samme
Dag havde bragt ham sikker Efterretning om, at den
svenske Konge var villig til at samvirke med England,
at svenske Tropper altsaa vare rede til at afløse de
engelske Tropper paa Sjælland, dersom disse i Følge Be-
stemmelserne ved Kjøbenhavns Kapitulation eller ved
en anden Bestemmelse skulde blive nødte til at rømme
denne 0. Han foreslog derfor Rist at nytte Merrys Sen-

delse til at opfordre sin Regering til at gaaind paa Eng-
lands Forslag, da Sverige ellers ufejlbarlig vilde træde op
imod Danmark. Rist indskrænkede sig naturhgvis til at

gjøre Indberetning herom. Merry ankom den 10de Ok-
tober til Kjøbenhavns Red og søgte at komme til For-
handling med den dansk-norske Regering i).

Efter Kapitulationsvilkaarene skulde Englænderne
rømme Sjælland den 19de Oktober; men dette passede

kun hdet til det engelske Forslag, hvis Talsmand Merry
skulde være, og som iblandt andet indeholdt den Be-

stemmelse, at Englænderne skulde holde Sjælland besat,

saalænge Forhandlingerne varede. Der var ingen Mulig-

hed for, at de kunde være endte inden den 19de, og

den fortsatte Besættelse af Sjælland var af Vigtighed, da

der ved den skulde udøves et Tryk paa Danmark til saa

hurtig som muligt at slutte den Overenskomst, England
ønskede. Gambier og Cathcart søgte derfor at faa

Rømningen udsat i 12 Dage; men det Forslag, de

gjorde Peymaun derom, blev af\dst. Ikke bedre gik det

^) Om disse Forhandlinger henvises til Ræder anf. St. I, 440

ff. samt Depescher til Paris og Petersborg af 7de Oktober.

1
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selve den engelske Regering og dens Udsending med
deres Forsøg paa at faa en Overenskomst sluttet med
Kronprinsen. Ligesom Jackson, der strax efter Kapitu-

lationen havde søgt at komme over til Kiel, var bleven

hindret fra endog blot at komme i Land i Nyborg, saa-

ledes nægtede den dansk-norske Regering at forhandle

medMerry, og han maatte rejse hjem med uforrettet Sag.

Den engelske Regering udtalte snart efter, at de

Tilbud, den ved denne Lcjhghed havde gjort Danmark-

JNorge, havde været saa gunstige, at den danske Rege-

ring, selv ved den lykkeligste Krig, næppe vilde have

kunnet vente at aftvinge England saadanne Vilkaar ^).

Man har, som bekjendt, ogsaa bebrejdet Kronprins

Frederik, at han ikke gik ind paa Englands Forslag om
Neutralitet. Vi have imidlertid set i det Foregaaende,

hvorlidt der kunde tænkes derpaa. Christian Bernstorff

skrev med fuld Føje til Rist (den 14de Oktober) angaa-

ende det engelske Forslag: „Selv om Danmark vilde

slaa en Streg over Alt, vilde det ikke mere staa i vor

Magt at vende tilbage til det Punkt, hvorpaa vi tidhgere

stode. Frankrig vilde ikke mere indrømme os en Neu-

tralitet, som dets Fjender have krænket paa den mest

skrigende Maade" 2). Netop i de samme Dage , da

Merry kom til de danske Farvande, havde den dansk-

norske Regering igjennem Didelot modtaget den træn-

gende Opfordring fra Napoleon til at slutte AlUance

med Frankrig. Intet kunde være mere utvetydigt end

Napoleons flere Gange gjentagne Ord: „Danmark kan

ikke mere være neutralt". NaturhgvTis vidste de engelske

^) Den engelske Deklaration imod Rusland af 18de December
1807.

-) Hermed kan sammenholdes Dreyers Udtalelse i Depeschen af

30te September, at det var nødvendigt ved en Alliance med
Frankrig at forekomme den ellers uundgaaelige Fare at kunne

miste Alt, hvad Danmark havde paa Fastlandet. Selvfølgelig

havde han tillige den Tanke, at den franske Hjælp maaske til-

sidst kunde udvirke en taaleligf Fred.
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Ministre dette ligesaa godt som den dansk-norske Rege-

ring. Aftalerne imellem Frankrig og Rusland gjaldt ikke

blot virksom Deltagelse i Krigen imod England, men
ogsaa Lukningen af de danske og norske Havne. Vilde

man end tænke sig det utrolige, at Napoleon ikke vilde

fordre, at Danmark -Norge skulde bruge de Kræfter,

det havde tilbage, imod England, saa kunde der ingen

Tvivl være om, at han, ligesaa godt efter Flaadens

Ran som før dette, vilde kræve Fastlandsspærringen

gjennemført af Kronprinsen. Hvorledes kunde da denne

bevare en Neutrahtet, der, saaledes som det hed i det

engelske Forslag, indeholdt en Fornyelse af det tidligere

Forhold til England? Det vilde derfor ligge nær at

opfatte Englands Forslag som et slet og ret Hykleri,

der kunde give det Lejlighed til at prange med sin

Forsonlighed. Men det Fejlsyn, de engelske Ministre,

saaledes som vi senere skulle se, netop paa dette Tids-

punkt havde paa Ruslands Politik, gjør en anden For-

klaring rimeligere. Hvorledes det end hænger sammen
hermed, saa stod Valget endnu stedse, ligesom da Jack-

son kom til Kronprinsen i Kiel, for denne kun imellem

Kjrig med England eller Krig med Napoleon i). Efter

hvad der var sket fra Englands Side, og efter den Til-

nærmelse til Frankrig, der allerede havde fundet Sted

som en Følge af det engelske Overfald, kunde Valget

ikke være tvivlsomt. Hvor uhyggelig man end følte sig

ved at slutte sig til Napoleon 2), maatte man gjøre

I

^) Det engelske Forslag taler ikke om, hvad der skulde ske med
Flaaden, hvis Danmark-Norge sluttede en Alliance med Eng-

land; men det er utænkeligt, at dette ikke ogsaa i saa Til-

fælde vilde have beholdt Flaaden som et Pant. Der var mere

Grund til at kræve dette Pant nu end tidligere.

2) Taube fortæller (Depesche af 4de Oktober), at Grev C. Moltke

havde med Taarer i Øjnene sagt til ham, at Danmarks Poli-

tik maaske vilde blive miskjendt, „tandis qu'il n'y a que la x>o-

litique barbare de VAngleterre qui forcera å la fin Son Alt.

Royale de se jetter dans les bras d'un gouvernement qu'Elle
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dette. „Der er," skrev Christian Bernstorff til Rist,

„ingen Frelse for os undtagen ved en almindelig Fred,

og vi maa sætte vort eneste Haab til Englands Ydmy-

gelse." liist lik derfor Befaling til at svare Canning, at

„vi med samme Indignation have hørt den engelske Re-

gerings Tilbud og Trusler, og at, da det uretfærdigste

og troløseste Angreb, der kan tænkes, har gjort os til

naturlige og nødvendige Forbundsfæller af Storbrittan-

niens Fjender, ganske som vi vilde være blevne dets

egne Forbundsfæller, hvis vor Neutralitet var bleven

krænket af dets Fjender, vil der ikke mere kunne være

Spørgsmaal om nogen særhg Overenskomst imellem det

og os.'-' Rist skulde ufortøvet forlade England^). Dette

kunde dog først ske den 21de November.

Tanken om, at det kunde være formaalstj enligt at

vedblive med at holde Sjælland besat, havde imidlertid

staaet levende for de engelske Ministre, samtidig med

at de havde villet underhandle med Danmark-Norge.

De opfattede det som en Æressag at overholde Kapitula-

tionen, saafremt de Danske ikke gjorde sig skyldige i

noget Brud paa denne. Men det stillede sig som et

alvorligt Spørgsmaal for dem, om de ikke vare beret-

tigede til, dersom den dansk -norske Regering afslog

at tage imod de Vilkaar, man tilbød den, da at forny

Kampen ved Sjælland. Kapitulationen kunde efter deres

Skjøn ikke forhindre dem fra at fortsætte Indeslutnin-

gen af denne 0. Saasnart Kapitulationstiden var endt,

og man havde rømmet Sjællands Grund, maatte man
have Ret til strax at udskibe Tropperne igjen og gj en-

optage Belejringen af Kjøbenhavn. Lord Castlereagh

var af den Mening, at England maatte paa Sjælland

déteste au fond de son coeur". Selv om man vilde tænke sig,

at Moltke, der var udnævnt til Gesandt i Stockholm, med
Flid har brugt stærke Ord htr, stemme de godt med, hvad

der ellers er bekjendt om Kronprinsens Synsmaade.

O Depesche til London af 14de Oktober 1807.
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kunne underholde 30,000 Mand, deriblandt 10,000 Mand
svenske Tropper. Men denne Tanke blev ikke til Virke-

lighed, væsenKg, som det synes, fordi det var nød-

vendigt at bruge en saa stor St}Tke (10—12,000 Mand)
for at føre den erobrede danske Flaade til England, at

Korpset, naar de fradroges, A-ilde blive for svagt til at

holde Sjælland besat ved Vintertid; thi man var

ikke vis paa, at det skulde være engelske Eskadrer i

Store Belt muligt paa denne Aarstid at hindre Over-

førelsen af danske og franske Tropper i). Kun militære

Hensyn afholdt saaledes den engelske Regering fra at

opfylde Kapitulationen paa en Maade, der i Virkelig-

heden vilde have været det samme som et skammeligt

Brud paa den. Den nittende Oktober var den Dag,

da Englænderne efter Kapitulationsbestemmelserne skulde

sejle bort. Uvejr hindrede AfsejHngen den Dag; men
den næste Dag slog endelig Befrielsestimen for Kjøben-

havn. Desto væiTe var den Følelse af Lettelse, der frem-

kaldtes derved, ledsaget af Smerten over det umaadelige

Tab og over det ydmygende i at se Flaaden bhve slæbt

bort. Englænderne førte med sig 16 Linieskibe, 10

Fregatter og 5 Korvetter foruden en Mængde mindre

Fartøjer. Dette, vidste man, var oven i Kjøbet kun

Begpidelsen paa haarde Tider, som ikke kunde udeblive

under en fortsat Krig med England. Saasnart Regerin-

gen i London hk Underretning om , at Kronprinsen

havde forkastet dens Forslag, udstedtes en formehg

Krigserklæring den 4de November imod Danmark.

*) Se herom Correspondence etc. of Viscount Castlo-

reagh VI, S. 182—185 og 187; Earl Malmesbury: Diaries

and correspondence IV, 397, samt Hansard anf. St. X,

307. I en Tale, Sheridan holdt, blev det paastaaet, at Rege-

ringens Ønske om vedblivende at holde Sjælland besat, var

strandet paa, at Cathcart, efter nødtvungen at have maattet

tage Del i Angrebet paa Kjøbenhavn, havde afslaaet at ville

krænke Kapitulationen (Hansard anf. St. S. 741). Men
dette er meget tvivlsomt.
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Da den dansk-norske Regering saa sig nødt til at

kaste sig i Frankrigs Arme, og dette var villigt til ut

tage imod den, kunde Afslutningen af et Forbund ikke

lade vente længe paa sig. Underhandlingen blev drevet,

dels i Kiel imellem Bernstorff og den franske Gesandt Di-

delot, dels i Paris. Didelot skal, efter hvad en Samtidig

fortæller, have udtalt sig med Agtelse om den Holdning,

der fra dansk-norsk Side blev vist under Forhandlingerne;

og efter at Forbundet var sluttet, ønskede den russiske

Ambassadeur i Paris, General Tolstoi, Dreyer til Lykke,

fordi Danmark under de yderst vanskelige Forhold havde

opnaaet saa gunstige Vilkaar, som det havde faaet ^).

Men det var dog ikke lykkets den dansk-norske Rege-

ring at faa Traktaten saaledes, som den ønskede den.

Det laa i Sagen selv, at der ikke.' kom til at staa andet

i den, end hvad der passede til Napoleons egenn}i:tige

Politik. Navnlig indeholdt Traktaten, som vi snart

skulle se, én Bestemmelse, der maatte blive ulykke-

bringende.

Uden at gaa ind paa begge Parters modsatte

Forslag og Drøftelsen af disse, ville vi nævne, at For-

bundet blev undertegnet den 31te Oktober i Fontaine-

l>leau af Dreyer og den franske Udenrigsminister, Cham-

pagny. Foruden de almindelige Tilsagn, der pleje at

tindes i slige Traktater om gj ensidig Garanti af liin-

andens Stater, og om, at ingen af Parterne vil slutte

særlig Fred med den fælles Modstander, indeholdt denne

Traktat følgende vigtige Bestemmelser. I § 2 hed det:

Enhver af de kontraherende Parter skal imod den fælles

Fjende bruge sin hele Styrke til Lands og til Vands,

og saafremt Frankrig efter Aftale med Rusland beslut-

ter at tilfredsstille den retfærdige Uvilje, som Angrebet

paa Kjøbenhavn har fremkaldt, og derfor udsteder Er-

klæringer for at formaa de øvrige europæiske Stater til

^) Danske Samlinger III, 176, og Depesche iraParis af Ilte

December.
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at tiltræde et Forbund, som tilsigter at udvirke Erstat-

ning for hin fæUes Krænkelse, forpligter Hans danske

Majestæt sig til at tiltræde disse Erklæringer og med-
Tirke til Udførelsen af aUe de Forholdsregler, som
maatte følge deraf. I § 6 lovede den danske Konge,
strængt at gjennemføre Fastlandsspærringen. Napoleon
derimod gav i § 4 Tilsagn om at ville bruge sin Ind-

flydelse ved Afslutningen af den tilkommende Fred med
England, for at denne Magt skulde tilbagegive eller ve-

derlægge Danmark alle de Ejendele, som den havde

frataget det under Krigen. Og i § 5 lovede han, at han
som en Følge af den Ødelæggelse, England havde udøvet

imod de danske Krigsskibe og Arsenaler, vilde yde „Hans
Majestæt Kongen af Danmark Understøttelse af enhver

Slags, som anses for fornøden til Operationernes lykkehge

Udfald i Almindehghed og til Forsvaret af de danske Lande
i Særdeleshed. Med Hensjii til Forskud, det være sig i

Penge, Ammunition. Levnetsmidler eller Krigsmateriaher,

som Frankrig i Følge Forlangende maatte komme til at yde

til Danmark, skal en særskilt Konvention fastsætte Stør-

relsen og Formen for THbagebetahngen af disse Forskud,

Prisen paa de attraaede Gjenstande og Tidspunkterne, naar

TilbagebetaHngen skal finde Sted, samt Rentefoden" ^).

Christian Bernstorff havde strax, da Didelot frem-

satte det franske Udkast, gjort gjældende, hvor nødven-

dig en materiel Haandsrækning fra Frankrigs Side var

for Danmark - Norge under dets daværende Tilstand.

Finansernes Tilstand, der havde været daarHg iforvejen,

var bleven forværret ved de svære Udgifter, som de om-

fattende Troppeudrustninger i flere Aar havde voldt.

Man stod nu overfor en Krig med England, der vilde

kræve store Pengeofre, og under hvilken Danmarks og

Norges Skatteevne maatte Hde overordentligt. Finans-

ministeren, Grev Schimmelmann . havde tilstillet Didelot

^) Forbundstraktaten findes trykt i Danske Tractater efter

1800.
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en Note desangaaende ^). En naturlig Stolthedsføle-lse

eller en ligesaa naturlig Følelse af, at man skulde vogte

sig for at komme i et slavisk Forhold til Frankrig,

eller maaske blot Kjendskabet til Napoleons Karrighed

bragte Regeringen til kun at attraa et Laan. Den op-

nuaede for saavidt sit Ønske, som Traktaten kom til at

indeholde den nylig anførte Paragraf. Men uheldigvis

holdt Napoleon mere af at raade over sine Forbunds-

fællers fyldte Pengekasser end af at hjælpe til at fylde

de tomme. Paragrafen var derfor bleven affattet i meget

ubestemte Udtryk, og der skulde først afsluttes en Kon-

vention. Den dansk-norske Regering, for hvem det var

af Vigtighed at faa Pengene snart og i tilstrækkelig

Mængde, sk}iidte sig med at give Dreyer tilligemed

Generalkonsulen i Paris, Classen, Fuldmagt til at slutte

en Konvention om Laanet. Men man forhastede sig ikke

fra fransk Side; Udenrigsministeren Champagny rejste

til Italien tilligemed Kejseren i Slutningen af November,

og dermed var ikke blot Forhandlingen om Konventionen

til Ende, men Dreyer kunde ikke engang faa Hjælp af

den franske Regering, til at Danmark-Norge kunde faa

Kredit hos den franske Bank.

IX.

Danmark-Norges Forhold til Sverige og Rusland

i Slutningen af 1807.

Da Canning havde tilsendt Danmark - Norge hine

ovennævnte Forslag i Oktober, havde han, som det vil

erindres, paa en forunderlig Maade indblandet Rusland

og Sverige deri. Han havde tilbudt Ruslands Garanti,

') Depesche til Paris af 28de Oktober 1807.
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hvis den dansk-norske Regering gik ind paa at være
neutral, og han havde truet den med Sveriges Fjendskab,

saafremt den ikke tog imod Englands Forslag. Ogsaa
fra fransk Side bleve Eusland og Sverige bragte paa
Bane ved Traktaten i Fontainebleau. Forholdet til disse

Stater danner en Hovedside af den vanskehge, poHtiske

Stilling, hvori Danmark -Norge var kommen ved de

store Vestmagters frygtehge Kamp.
Gustav IV Adolfs Uvilje imod den dansk -norske

Regering var kjendt af Alverden i). Denne hans Stem-
ning havde indtil Englændernes Tog 1807 mest vist sig i

Vranteri ; men det havde været til Ul5-kke for Danmark,
at han i sit fnysende Had imod Napoleon havde sluttet

sig til Koalitionen. Det var derved blevet vanskeligere

for Regeringen i Kjøbenhavn at modstaa det Tryk,

Koalitionsmagterne havde udøvet paa den for at drage

den ind i Krigen. Der er al Sandsjoilighed for at,

hvis Sverige havde fulgt en Neutralitetspolitik hgesom
Danmark-Norge, vilde England i 1807 have givet sin

Opfordring til Regeringen i Kjøbenhavn en langt mindre

krænkende Form, saa at en Alhance havde været en

Muhghed. Oven i Kjøbet kom Gustav IV's Politik

ogsaa derved til at skade Danmark, at den i en saa

overordenthg Grad lettede Udførelsen af Englændernes

Tog til Kjøbenhavn. Det var den svensk-engelske Alli-

ance, der havde bragt den dansk-norske Regering til

ikke at fatte IMistanke til de engelske Troppesamlinger

og Flaaderustninger, jog det var som Hjælp for Sverige

i Pommern, at de første Troppeafdelinger vare førte til

^) Iblandt flere Vidnesbyrd om den Mistillid, ilegeringen i de

sidste Aar havde havt til Sveriges Politik, kan mærkes en

Skrivelse fra Kronprinsen af 2den September 1806 til Admi-
ralitets- og Kommissariatskollegiet, hvor det hedder, at

uagtet Eoflotillen bør forøges endog paa den store Flaades

Bekostning og gjælde for Danmarks Hovedværn, saa bør den

søgaaende Flaade altid være i den Stand, at den er den

svenske aldeles overlegen (Krigsministeriets Arkiv).
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Riigen og altsaa allerede vare komne i Danmarks Nær-

hed, inden Sammenstødet imellem dette og Englænderne

begyndte.

Hidtil htivdc den dansk-norske Regering dog ikke

kunnet sigte Sveriges Politik l'or at være fjendtlig. Men
saasnart den af England var bleven tvunget til Krig,

traadte Forholdet til Sverige ind i et nyt og truende

Stadium. Enhver vidste, at Napoleon ikke havde nogen

uforsonligere Ejende, og altsaa ogsaa, at England ikke

havde nogen paalideligere Forbundsfælle end Gustav IV
Adolf. Den store Almenhed, der sædvanhg mere lader

sig lede af Ønsker end af en Overvejelse af Forholdene,

kunde her hjemme under Belejringen vistnok tro paa et

saadant Eygte, som at hele den svenske Skjærgaards-

iiaade var under fulde Sejl i Nærheden af Kjøbenhavn,

for at skaffe Luft fra Søsiden i). Men slige Rygter for-

trængtes af helt modsatte. Der opstod Formodning om,

at Sverige vilde stille sig paa Englands Side. Da den

Tilnærmelse imellem de skandinaviske Riger og Folk,

der var begyndt — men ogsaa kun begj'ndt — i Slut-

ningen af det 18de Hundredaar, var b'leven afbrudt,

kunde den gamle nedarvede IMistro imod Naboen let

ilnde Næring. Allerede et saadant Træk, som at Eng-

lænderne, efter at være komne til Sundet, jordede deres

Døde paa svensk Grund, medens, de ellers søgte paa

den danske Kyst at faa, hvad de behøvede, var i Stand

til at vække Mistanke, og der udbredte sig det Rygte i

Kjøbenhavn, at den herværende svenske Chargé d'Affai-

res, Baron Taube, havde raadet sine Landsmænd til

at forlade Kjøbenhavn. Taube maatte offenthg i Dag-

bladene (13de August) nedlægge Lidsigelse imod Sand-

heden af denne Fortælling-'). Senere under Belejringen

hed det snart, at Englænderne havde faaet en Del Sk}-ts

ira Sverige, snart at den svenske Konge rustede sig

') Ræder anf. St. I, 134.

2) Ræder anf. St. I, 69.

Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. n. 23
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baade til Lands og til Vands for at hjælpe England

imod Danmark. Lignende Rygter holdt sig ogsaa efter

Kapitulationens Afslutning ^) , saameget mere som der i

Kjøbenhavn var stærk Frygt for, at Englænderne ikke

vilde holde Kapitulationen.

Litet kunde være uretfærdigere, end om man havde

tiltroet det svenske Folk Lyst til at angribe Danmark.

Svenskerne havde saa fuldt som de Danske og Nord-

mændene intet andet Ønske end at faa Lov til at leve i

Fred, og de samstemmede lidet med deres Konges

krigerske Politik og Lyst til som en anden Ærkeengel

at knuse „Yilddjuret". Uden at nogen nordisk Enheds-

følelse sikkert havde det mindste dermed at gjøre, følte

Svenskerne, at Englands Angreb paa Danmark var op-

rørende. Den dansk-norske Gesandt i Stockholm kunde

i de første Dage af 1808 fremhæve, at dette Angreb xav

blevet ..retfærdig" og „enstemmig" afskyet i Sverige, og

den ansete svenske Statsmand Lars Engestrom skrev

den 22de Oktober 1807 fra Sydsverige til Digteren

Leopold: „Jag sager med fiignad, att jag ingen Svensk

sett harnedre, som ey beskjedehgit tagit del uti Dan-

skarnes oforskylda olycka" ^). De svenske Diplomaters

Depescher fra Kjøbenhavn bære Præg af samme Stem-

ning.

Men det kom foreløbig ikke an paa, hvad Sven-

skerne følte og mente. De vare blevne tilgavns tøjlede

ved Forfatningen 1789. og de saavel som Danmark
skulde faa at mærke Virkningerne af den Enevælde,

Gustav HI dengang havde skabt. Gustav IV optraadte

paa en Maade, der kun kunde kaldes fjendthg imod den

dansk-norske Regering. Naar der netop nu blev udbredt

i Norge en i Sverige udgiven AfhandUng: „Om Aarsa-

1) F. Ex. Depesche fra Baron Taube af 30te Oktober.

-) Handlingar ur v. Brinkmanska arcliivet (Orebro

1859) U, 340.
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gerne til , at Norge havde mistet sin Selvstændighed" ^)j

kunde det kun opfattes som et Vidnesbyrd om, at man
igjen begyndte fra svensk Side at angle efter Norge.

Mere iøjnefaldende var det dog, at Gustav IV officielt

udtalte sin Glæde over Danmarks Ulykke 2) og, efter at

have taget Oi^hold i Helsingborg, her viste sine engelske

Sympathier paa den mest uforbeholdne Maade. Han
havde gjort fuldstændig Fiasko ved sin Krigsførelse i

Pommern og forladt Riigen den 6te September. Nu
\-ilde han i Sydsverige følge den engelske Expeditions

Gang. Da den store engelske Flaade med de talrige

erobrede dansk -norske Skibe imellem sig paa Vejen

hjemad kom i Nærheden af Helsingborg, gik Kong
Gustav tilligemed Dronningen og sin Tante, Prinsesse

Sophia Albertina, ned til Skibsbroen. En Del af Flaa-

dens Skibe saluterede for dem med 27 Skud, og baade

Gambier og Cathcart kom i Land for at komphmentere

Kongen, en Opmærksomhed, der blev gjengjældt af denne

med en Frokost. Hvilke Følelser maatte ikke en saa-

dan Holdning fra den svenske Konges Side opvække hos

de Danske imod ham? Den syntes ikke ilde at svare

til den Løn, som det i England udkommende ministerielle

Blad „Le courier d'Angleterre" af Ilte September an-

befalede den engelske Regering at yde ham. Efter

nemhg først at have bragt den Usandhed til Torvs, at

Bonaparte skulde have lovet det danske Hof svenske

Lande og maaske selve den svenske Krone, tilføjede det

engelske Blad: „Paa Grund af det heldige Udfald af

Toget til Sjælland, vil England kunne give denne Er-

obring til den Konge, hvis Udpljiidring skulde være

J) Ræder anf. St. I, 415.

2) Inrikes Tidningar for d. 28. Oktober 1807, citeret i

Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs sednaste re-

geringsår (Stockholm 1810) I, 92. Det svenske Blad findes

ikke paa Kjøbenhavns Bibliotheker.
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bleven fuldbyrdet af Bonaparte og Hoffet i Kjøbenhavn.

Naar denne blev betroet den svenske Konge, vilde den

være et nyt Baand imellem Storbrittannien og denne

tapre Fyrste og det svenske Folk. der vilde se sine

Kræfter forøgede og da mere og mere vilde bave Lej-

lighed til at stole paa sin Konges Visdom og Mod" ^).

Den dansk-norske Regering var fra først af bange

for, at der kunde være truffet Aftaler imeUem Gustav

lY Adolf og England. „Vi kjende," skriver Christian

Bernstorff (den 24de August) til Blome i Petersborg,

„altfor godt det uforsonhge Had og de troløse Planer

imod Danmark, som denne FjTste har arvet fra sin

Fader, til at vi skulde kunne skjule for os Muligheden

af, at vor vanskelige Stilling i dette Øjeblik kunde op-

vække en Fristelse hos ham, som vilde kunne faa for-

øget Styrke ved den Modgang og de Ydmygelser, han

har lidt i Tyskland." Denne Mistanke blev næret ved

de almindelige Rygter, der vare i Gang, og ved Gustav

IV's egen Optræden. Det vakte Kronprinsens og hans

Raadgiveres Harme, at, medens de fra alle Kanter mod-

toge Udtalelser af Deltagelse i Anledning af Overfaldet,

var det første, de hørte fra svensk Side, Klage over

Forsinkelser og Forhindringer, som den svenske Post-

gang led i Danmark paa Grund af Krigsforholdene.

Men navnlig maatte deres IMistanke vækkes, da Canning

med rene Ord lod Danmark-Norge vide, at, hvis det ikke

føjede sig efter den engelske Regerings Ønsker, vilde

denne maaske se sig nødt til at lade svenske Tropper

rykke ind i Kjøbenhavn, og at den kunde komme i den

Nødvendighed at holde Hans svenske Majestæt skadesløs

ved at hjælpe ham til at erobre Norge. Ja, Canning

havde endog meddelt Rist, at den svenske Konge havde

erklæret sig villig til at samvirke med England imod

Danmark 2). Den dansk-norske Regering havde ikke til-

^) Citatet findes i Danske Samlinger III, 1.57.

') Se Side 344.



1807. Danmai-k-Norges Mistro til Gustav IV. 357

føjet Sverige den ringeste Krænkelse; men lod det sig

tænke, at Canning turde løre et saadant Sprog uden at

have Gustav IV Adolfs Fuldmagt dertil? Da man om-

sider sjTites at kunne være sikker paa, at Englænderne

vilde rømme Sjælland, blev det almindelig fortalt, at den

tyske Legion og det engelske Rytteri, som havde været

med paa Toget imod Sjælland, foreløbig vilde tage Stil-

ling i Skaane, og at Lord Cathcart skulde have Hoved-

kvarter i Helsingborg ^). Den Tanke laa nær, at man
maatte gjøre sig rede til Krig. ogsaa med Sverige.

Først søgte man dog ved Forespørgsler til selve den

svenske llegering at faa Klarhed paa, hvorledes StilUngen

skulde opfattes. Samtidig med at den dansk-norske Re-

gering afviste det engelske Tilbud om Alhance eller Neu-

tralitet, aabnede Christian Bernstorti' (den 17de Oktober)

en Forhandhug med Sverige. Vi skulle kun fremhæve

Hovedpunkterne af denne Forhandling, som kort efter

blev olfenthggjort, og som det derfor er let at blive

kjendt med. Bernstorff vilde først henvende sig umid-

delbart til det svenske Kabinet, men blev henvist til at

forhandle med Sveriges Chargé d'Affaires i Kjøben-

havn, Baron Taube. Igjennem ham modtog den dansk-

norske Regering det Svar, at den svenske Konge holdt

al Oplysning for overflødig, da han mente ikke at burde

bedømmes uden efter sine Handlinger, som han altid

skulde vide at forsvare. Dette" Svar, der var dateret den

24de November, gav den dansk-norske Regering Anled-

ning til (den 4de December) at udtale sin Overraskelse,

eftersom det ,.gav altfor megen Grund til at fortolkes

som en stiltiende Tilstaaelse af de Hensigter"', England

tillagde Sverige -) ; den maatte derfor forlange den

^) Depescher til Paris, Petersborg og Hamburg af 22de og 23de

Oktober.

-) Hvilke Rygter der ogsaa andensteds vare om Gustav IV's Po-

litik imod Danmark, kan man se af, at et engelsk Blad (The

independent Whig) udtalte: „Kongen af Sverige klager lyde-

lig over den Troløshed, hvormed vi have unddraget ham



358 Fjerde Bog. Niende Afsnit. 1807.

svenske Regerings bestemte Nægtelse. Herpaa gav

Taube (den 21cle December) i sin Regerings Navn det

Svar: „At dersom Hans Majestæt havde holdt det for

nødvendigt at besætte Sjælland i Forening med sin

Aiherede, saa havde han gjort det; og Kongen ønsker,

at han aldrig maatte faa Anledning til at fortryde at

have heri handlet anderledes ^)".

Dette Svar kunde umulig sjnes betryggende. Det

var vistnok en Kjendsgjerning, at de engelske Tropper

vare dragne hjem, uden at hin Tilkaldelse af et svensk

Korps havde fundet Sted. Men det var af Vigtighed

for Danmark-Norge , at ikke en nærmere Alhance enten

var knyttet eller blev knyttet imellem Sverige og dets

egen Fjende England. Dets Fremtid afhang for en

stor Del deraf. Den dansk-norske Regering forudsaa,

at den ikke kunde undgaa at komme i Krig med Sverige,

saafremt dette ikke skilte sig fra England.

I Virkeligheden havde Gustav IV Adolf erklæret

sig vilhg til at opfylde Englands Ønske om, at han

skulde angribe Danmark. Medens Franskmændene holdt

ham belejret i Stralsund ^) , havde han her afvist et

Tilbud, den russiske Kejser gjorde ham om at ville

mægle imellem ham og Napoleon. Men han saa sig

skuffet i sit Haab om at kunne faa Hjælp til fortsat

Kamp paa denne Kant af de engelske HjælpetropjDer.

der i Begyndelsen af Juli vare laudede paa Riigen. En
engelsk Diplomat, Pierrepoint, bragte ham den 3dje

August Underretning om, at det engelske Korps i Følge

Befaling fra London af 21de Juli skulde deltage i en

stærk Demonstration imod Danmark og maaske besætte

dette Riges Øer. Under shge Forhold blev en Fortsæt-

telse af Kampen i Pommern umulig. Saasnart Kongen

vore Troppers Bistand for at angribe Kjøbenhavn". (Nyeste
Skilderie af Kiøbenhavn for 14de November 1807).

») Jvfr. Ræder anf. St. H, 92 £f.

2) Jvfr. S. 201.
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Og hans Tropper luivde ronunet Strulsund i Dagene fra

ISde—20de August, kapitulerede Borgerskabet ]ier den

20de August; Gustav IV Adolf forlod selv Rugen den

6te September for at begive sig til Skaane, hvorefter

ToU fik sluttet en Kapitulation, der gav de svenske

Tropper Lejlighed til i Løbet af September at forlade

Øen Riigen. Det sidste af Svenskernes gamle L:inde

Syd for Østersøen var saaledes tabt.

Gustav IV Adolf havde kun med liden Glæde set

de engelske Tropper lade ham i Stikken; men det

synes, at han har trøstet sig ved Tanken om, at det

engelske Angreb paa Danmark kunde gjøre det muligt

for ham at vinde Fordele paa dettes Bekostning. Idet

Pierrepoint den 21de August gav ham en Meddelelse

om Jacksons Sendelse til Kronprins Frederik, udtalte

han, at han sikkert vidste, at den engelske Regering

med Glæde vilde se svenske Tropper besætte Sjælland.

Han ant}dede tillige, at, hvis Sverige vilde gjøre nogen

Indrømmelse til Bedste for den engelske Handel, vilde

England overlade det nogle Kolonier. Gustav IV Adolf

gav derfor sin Gesandt i London, Adlerberg, Instrux

om, at han, hvis Canning bragte denne Sag paa Bane,

skulde „sliga sig vara ofvertygad, att Kgl. Mjt till den

gemensamma sakeiis J'orsvar med noje harutimian ingår".

Han skulde ogsaa se at faa at vide, om England ved de Ko-
lonier, der vare bragte paa Bane, havde ment danske

eller andre , som det havde erobret 1). Kong Gustav

glædede sig allerede til, at de svenske Skibe skulde være

fri for at betale Sundtold, og gav Befaling til, at flere

Regimenter skulde holde sig marschfærdige, og at der

') Depesche af 24de August til Adlevberg fra Wetterstedt, Kong
Gustavs Kabinetssekretær. Depeschen er ,justerat" af Kongen.
Det vilde have Interesse at kjende den Instrux, hvorefter

Pierrepoint har handlet ved denne Lejlighed. Saameget er

klart, at den engelske Segering, inden den endnu vidste

Noget om, hvad Svar Jackson vilde faa af Kronjjrins Frederik,



360 Fjerde Bog. Niende Afsnit. 1807.

skulde udrustes Linieskibe og Førselsskibe til 12.000

Mand. Forhandlingen med England fortsattes, efter at

Kongen var sejlet tilbage til Sverige.

Den engelske Regering lovede at ville yde Subsidier

til 20.000 Svenskere, der tillige med den tyske Legion
i engelsk Sold skulde holde Sjælland besat indtil en

almindelig Fredslutning, paa hvilket Tidspunkt denne

skulde rømmes, saafi'emt Sverige fik Pommern tilbage

og den engelske Konge Hannover, og saafremt franske

Tropper ikke bleve staaende i danske Lande. Uagtet

Gustav IV Adolf ilvke gav noget bestemt Svar, tillod

han dog Pierrepoint at forlange Fuldmagt hjemmefra til

at forhandle nærmei^e om Sagen i). Han lod ogsaa (den

1ste Oktober) sende Adlerberg BefaHng til at forestille

den engelske Regering Vigtigheden af, at dens Tropper

bleve staaende paa Sjælland, og at den holdt 20 Linie-

skibe i Farvandene her Vinteren over -).

lunder saadanne Forhold kan man ikke undre sig over,

-atCanning udtalte for Rist, at han havde faaet Vished om.

at Kong Gustav vilde gjøre fælles Sag med England i at be-

sætte Sjælland. Naar dette dog ikke blev til Xoget, laa det.

som tidhgere berørt, i at det engelske Ministerium holdt

det for umuligt at fortsætte Okkupationen med de Tropper,

det kunde lade bhve staaende paa Sjælland 3). Gustav

rV vilde ikke kunne sende 20,000 Mand derover, saa-

ledes som England havde ønsket, men kun omtrent det

Halve deraf. Den engelske Regering holdt det derfor i

har givet Pierrepoint Befaling til at sikre sig Sveriges Med-

virkning imod Danmark-Norge ved at give det Udsigt tii

Fordele. Det er, som tidligere berørt, et Vidnesbyrd om,

hvor forberedt den var paa, at Kronprinsen vilde afslaa dens

Fordring til ham.

^) Depesche fra Wetterstedt til Adlerberg af 24de September

1807 („justerat" af Kongen).

2) Apostille til Depesche fra og til samme af 1ste Oktober.

') Se Side 348.
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nogen Tid for ri.irtigst hellere at støtte Sverige ved at

lade en Troi)iieafdeling under Cathcarts egen Ani'ørsel

faa Kvarterer i Skaane ^). Kong Gustav svarede strax

meget imødokoniniende paa dette Forslag, men afviste

det dog snart efter, idet han erklærede, at det fattedes

paa Levnetsniidler til Korpsets Underhold 2). Maaske

var dette den virkelige Grund; men det er ogsaa muligt.

at tiere af hans nærmeste Raadgivere tik ham fra at gaa

ind derpaa. da de indsaa. at han ved en nøje Tilslutning

til England ufejlbarhg vilde hlive udsat for paa samme
Tid at blive angrebet af Franskmændene og de Danske

Vest fra og af Russerne Øst fra '^). Da den engelske

Flaade sejlede hjem, var en Samvirkning imellem

England og Sverige paa denne Kant foreløbig bleven

umulig.

Efter at Gustav lY Adolf havde havt slige Planer

imod Danmark-Norge, var det ikke underligt, at han gav

dets Regering hint lidet klare Svar, vi ovenfor have

nævnt. Men i c'n Henseende var dette Svar klart, og

det var ved den isnende Kulde eller rettere ved den

fjendtlige Tone. der gik igjennem det. Hvor retsindig

en Regent Gustav IV end var i det Hele, havde han
været for meget opdraget i Gustav IIPs Følelser imod
Danmark, til at han skulde lade sig paavirke af moriilske

') Correspoudence etc. of Viscount Castlereagh Yl.
193 ff.

*) Depesclier fra AVetterstedt til Adlerberg af 12te og 21de

Oktober 1807.

') Ved denne Fremstilling af Gustav IV Adolfs Politik er for-

uden de ovenfor anførte svenske Aktstykker benyttet Schin-
kel-Bergman anf. St. IV, 237 ff. og 255—58. En af de

Mænd, hvis Haad Gustav ved denne Lejlighed æskede, var

Ambassadeuren i Petersborg, Stedingk. Dennes forstandige

Udtalelser, hvori man kun kunde ønske, at det i moralsk

Henseende Uberettigede ved et Angreb paa Danmark var

blevet fremhævet, findes i Mémoires de Stedingk II, 359

ff. Stedingks Raad kan dog først være naaet til Kongen,
efter at allerede Englænderne vare afsejlede.
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Skrupler, naar det gjaldt dette Rige. Han havde ikke

Spor af Fjdelse for, at der var sket Danmark en skjæn-

dig Uret fra Englands Side, eller Tanke om. at ban vilde

vanære sig ved at vise sine Sympatliier for Englænderne

paa denMaade, hvorpaa han gjorde det^), end sige ved

at ville n}i;te LejHgheden til at mishandle Danmark.
Hans Svar til den dansk-norske Regering gav et tyde-

ligt Indtryk af disse Stemninger hos ham.

Endnu stærkere end hans Uvilje imod Danmark var

dog hans Had imod Napoleon. Denne hans Følelse,

som allerede havde voldt Sverige Tab, skulde blive

skjæbnesvanger under den ftygtehge" Fare , som samtidig

trak op imod ham selv fra Rusland.

De første Udtalelser, der vare blevne vexlede imellem

russiske og engelske Statsmænd, efter at Kejser Alex-

ander havde sluttet Stilstand med Napoleon, havde

været skarpe 2), Ruslands Holdning bar Præget af Til-

slutning til Frankrig, og skjønt det havde tilbudt Eng-

land at mægle imellem det og Frankrig, vægrede det

sig stedse ved at gaa ind paa, hvad den engelske Rege-

ring krævede som Betingelse for at tage imod Mæg-
lingen, nemlig at det skulde røbe de hemmehge Artikler

i Tilsiterfreden. For saavidt vedblev Kejser Alexander

at tone fransk Flag; men hans Pohtik havde dog snart

faaet et vaklende Præg. Det var, som om han krympede

sig ved aabent at bryde med England. Den almmdehge

Stemning i Rusland var imod at jjaaføre England Krig^),

og en vis Undseelse ved, tvertimod sin tidligere Politik,

at stille sig paa Napoleons Side, sjmes at have holdt

Alexander tilbage.

^) At dømme efter Udtalelser afStedingk til Blome, havde Kong
Grustav troet, at der var blevet sluttet en formelig dansk-

fransk Alliance af Christian Bernstorff og Bernadotte (De-

pesche fra Blome af 13de Oktober). Depescherne fra de

svenske Diplomater i Danmark indeholde Intet, der kan have

givet Grustav IV en saadan Tanke.

2) Se Side 209.

') Dette fremgaar meget tydelig baade af Stedingk: Mé-
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Allerede omtrent den 18dc August Lavdc den

engelske Gesandt, Lord GoAver, meddelt den russiske

Regering, at lian hjemmefra havde faaet Depescher,

daterede den 21de Juli, der fortalte ora, at man vel

dengang i London endnu ikke kj endte Udfaldet af For-

handlingerne i Tilsit, men frygtede Afslutningen af en

Separatfred imellem Rusland og Frankrig. Den engelske

Regering havde derfor holdt det for nødvendigt at af-

sende sin Flaade til Østersøen; men den havde givet

ham Fuldmagt til at erklære, at Flaaden ikke tilsigtede

Fjendtligheder imod Danmark eller Rusland, men kun

at værne om Storbrittanniens Forbundsfæller, at sikre de

engelske Troppers Hjemkomst fra Stralsund, hvis den

var nødvendig, og tillige at tilbyde Hoftet i Kjøbenhavn

en Hjælp, der var stærk nok til at holde ethvert fransk

Angreb borte fra Belterne og Sundet i).

Denne Fremstilling var affattet i et saa beroHgende

Sprog som vel muligt ^). Men den sagde dog med
rene Ord, at det engelske Tog gik ud paa at forhindre,

at Frankrig knyttede D;inmark til sig. Den Strid, hvori

et saadant Skridt stod med Tilsiteraftalens Politik, var

vitterhg. Desto mere paafaldende er det, at den rus-

siske Regering ikke udtalte sig om den engelske Expe-

dition, i det mindste ikke paa en Maade, der havde

ringeste Yægt. Lord Gower mente endog under For-

handhnger, som han i de første Dage af September havde

med den russiske Udenrigsminister, General Budberg, at

mærke en tydelig Attraa hos den russiske Regering efter at

bortrydde alle Vanskeligheder imellem den og England.

Netop dengang havde man i Petersborg faaet Efterret-

moirés S. 341 og 355 og af Blomes Depesclie af 8de

September.

^) Depesche fra Blome af 18de August.

*) Det er værdt at sammenligne den med den fremstilling af

Toget, som vi S. 358 have set, at den engelske Diplomat
Pierrepoint i Henbold til en Depesche fra London af samme
Dato gav Kong Grustav IV.
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ning om. at den e:; gelske Flaacle havde aabnet Angrebet

paa KjøbenhaTu, og at Jackson havde stillet sine uan-

tagehge Fordi'inger til Kronprinsen. Dette Budskab
gjorde et stærkt Indtryk paa den russiske Regering, der

var i stor Tvivl om. hvad den skulde gjøre. Budberg
undlod personlig at tale derom til Lord Gower: men
den 2den September tUsendte han denne en Xote. Han
udtalte heri Kejserens store Forbavselse over at have

erfaret, at Jackson havde gjort den danske Kronprins

Forslag, der vare uforenehge med en uafhængig Magts

Værdighed, og at den engelske Flaade derpaa havde

indtaget en Stilling, der tydede paa FjendtHgheder. ,.Da

de Yenskabs- og Slægtskabsbaand," hed det videre, „som
forene Hans kejserlige Majestæt med Kongen af Dan-

mark, ilvke tillade ham med Ligegyldighed at se paa

nogen Fare, som truer denne Fyrstes Stater eller Selv-

stændighed, har Undertegnede (IMinister) faaet Befa-

ling til at opfordre Lord Govrer til at underrette ham
om de Bevæggrunde, som have foranlediget Kabinettet i

3t. James til en saa overordentlig Fremfærd imod Dan-
mark" i). Det var vistnok en alvorlig Note; men Gower
havde dog Grund til at finde den affattet i moderate

Udtryk, og det var ikke muligt af den at slutte, at

Kejser Alexander var nær ved et Brud med England.

Baade Stedingk og Blome havde Indtryklæt af, at den

russiske Regering ikke ret vidste, hvad den vilde gjøre 2).

..Man er." skriver Blome endnu den 16de September.

,.bange for ved en voldsom Beslutning at tihntetgjøre

ethvert Haab om Fred imellem Frankrig og England."

Faa Udtalelser synes ved første Øjekast mere for-

bavsende end Cannings tidligere omtalte Ytring til Rist

i Slutningen af September, at Danmark, hvis det gik

ind paa at forblive neutralt . kunde haabe Ruslands

vGaranti for sin Xeutralitet ^). I hvilken Modsætning

1) Hansard anf. St. X, 198—99, Ræder anf. St. H, 110.

2) Stedingk: Mémoires II S. 335.

3) Se Side 343.
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stod det ikke til de engelske IMinistres Paastaiid. ut de

havde gjort Toget til Kjobenliavu, netoj) fordi de havde

havt Vished om Alexanders Tilslutning til Napoleon?

Dog har Canning aabenbart troet paa. hvad han sagde

Rist^). Baade Lord Gowers Ord om det mere imøde-

kommende Sprog, General Budberg havde ])egyndt at

føre, og Meddelelser, som den engelske Regering ad

anden Vej tik om Kejser Alexanders Stemninger, bragte

den til at tro, at denne Fyrste igjen havde skilt sig fra

Franki'ig. En anset engelsk Officer, Oberst Wilson, der

havde opholdt sig ved den russiske Hær, var rejst hjem

som Kurér med de Depescher fra Lord Gower, som inde-

holdt dennes Udtalelser om Omslaget i den russiske Re-

gerings Sprog. Han fortalte nu tiUige selv Canning, at

han ved sin Afskedsaudiens hos Kejseren havde faaet den

Overbevisning, at det var dennes hemmelige Ønske, at Eng-

lænderne vilde vedbUve at holde Sjælland besat, for at

denne ikl^e skulde falde i Franskmændenes Hænder 2).

Lord Gower skrev hjem i samme Retning, idet han

baade lagde Vægt paa det Indtryk, han i AlmindeKghed

havde faaet af en antifransk Stemning i Rusland, og

paa en Samtale, han havde hart med Budberg. Denne
havde \'istnok sagt ham. at han talte til ham om Stil-

lingen som upartisk Tredjemand, ikke som Minister;

^) Dette fremgaar klart af Cannings Depesclie til Lord Gower
af 27de September (Han s ard anf. St. X, 200 ff.) og af et

Brev fra Castlereagli til Catheart af 22de September (Corre-
spondence of Viscount Castlereagli VI, 182). I Følge

dette Brev mente velunderrettede Folk, at Ruslands Holdning

vilde blive endnu bedre, saafremt Englænderne vedbleve at

holde Sjælland besat.

*) Dette er allerede blevet fremhævet af Walter Scott, efter

hvem Alison har optaget det VI, 231 Note, det omtales i

Earl Malmesbury: Diaries etc. IV, 393 S. og hos Ste-

dingk Memo ir es II, 372, og det stadfæstes ved den russiske

Udenrigsminister Romanzofs Fortælling tilBlome, hvorefter den

russiske Gesandt i London havde sendt en Indberetning hjem

om disse L^dtalelser af Wilson (Depesche fra Petei'sborg af

23de Oktober 1807).
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men han havde }i:ret sig med saamegen Uvilje om den

daværende Forbindelse imellem Frankrig og Eusland, at

det var umuligt andet end at opfatte denne fortrolige

Udtalelse som Forløber for en tilsvarende officiel i).

Endelig fik den engelske Regering sin Opfattelse

stadfæstet af den russiske Gesandt i London, Alopæus.

Ligesom denne stærkt havde styrket Englands Mistro

imod Danmark i Foraaret 1807, saaledes vedblev han
efter Tilsiterfreden at tale det Sprog, som det engelske

Ministerium helst vilde høre 2). Han støttede iA^rig den Be-

retning, Wilson gav om Kejser Alexanders Stemninger,

og han fik ogsaa den russiske Gesandt i Danmark, Li-

zakewitsch til at tro, at Regeringen i Petersborg var

vel tilfreds med Toget til Sjælland ^). Man kan altsaa ikke

undres over, at Canning kunde tænke sig Muligheden af.

at Rusland vilde garantere Danmark-ISTorges Neutralitet,

eUer over at han til Rist udtalte, at den russiske Rege-

rings Politik havde forandret sig saaledes, at den endog

havde givet Afkald paa alle Planer imod det svenske

Finland. Samtidig med at Canning Aålde kn}i:te Under-

handlinger med Danmark-Norge, opfordrede han derfor

Rusland til at mægle imellem denne Stat og England.

„Danmark," skrev han (28de September)til Gower, „har

utvivlsomt anraabt Ruslands Kejser om Hjælp. H^-ilket

bedre Svar kan der gives paa denne Henvendelse, end

at Kejseren af Rusland forpligter sig til at bringe Stor-

^) Saaledes liavde Grower fremstillet det for Romanzof , af hvem
Blome fik det at vide (Depesche fra Petersborg afSOteOktbr.

1807). Ogsaa til Stedingk fortalte Gower om denne Samtale,

der havde fundet Sted faa Dage, førend Budberg fratraadte

sin Plads som Minister (Stedingk Mémoires II, 371).

«) Jvfr. Side 220.

^) Om Alopæus og Lizakewitsch samt om Cannings Ytringer

tales der i Hists Depesche af 25de September samt iDepesche

fra Petersborg af 23de Oktober, i hvilken Blome omtaler,

hvorledes Romanzof selv fremhævede Alopæus"s og Lizake-

witsclvs bundurigtige Opfattelse af den russiske Politik.
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brittannien til en Afgj øreise paa de Yilkaar. der ere

foreslaaede Danmark" ^).

Men dog havde Canning og hans Embedsbrødre fuld-

stændig taget Fejl af Ruslands Holdning. Idet Blome

i en af sine Depescher fremhævede den russiske Politiks

Usilckerhed endnu i Midten af September 2), tilføjede

han de Ord: „Det afgjørende Stød maa komme fra

Paris." Napoleon var, saavidt man kan se, i nogen Tid

ikke uden Tvivl om, hvorvidt Alexander vilde træde op

med Kraft eller ikke imod England. Da Dreyer en

Dag i Begyndelsen af Oktober spurgte den franske

Udenrigsminister, Champagny, om llusland vilde erklære

sig for den fælles Sag og lukke sine Havne for Englæn-

derne, svarede Ministeren blot med et Smil: „Rusland

befæster Kronstadt." Det var ikke Dreyer muligt at

faa et trøstende Svar, naar han spurgte, om ikke Rus-

land vilde gjøre noget væbnet Skridt imod England. De
Efterretninger, man havde i Paris om Kejser Alexanders

PoHtik, gik ud paa, at han var vaklende i sin Beslut-

ning med Hensyn til England, og at der var Menings-

forskjel i det russiske Kabinet 3). Napoleon havde sendt

General Savary som midlertidig Ambassadeur til Peters-

borg. Man skulde tro, at dennes Personlighed maatte

være Kejser Alexander særdeles imod, da det var be-

kjendt, at han havde spillet en fremragende Rolle ved

Justitsmordet paa Hertugen af Enghien, hvilken Sag i

sin Tid særhg havde ophidset Alexander imod Napo-
leon. Men Savary havde Talent til at tage den rus-

siske Kejser paa den rette Maade, og han vandt efter-

haanden en stor Indflydelse hos ham. Samtidig led

England et Nederlag, da den ængstelige Budberg fra-

traadte Pladsen som Udenrigsminister. Efter at en

G-rev Soltikof faa Dage havde havt Ledelsen af de

1) Hans ard X, 206. Hæder II, 118.

2) Se Side 364.

') Depesche af 12te Oktober.
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udenrigske Sager, overdroges denne i ]Midten af Sep-

tember til Grev Romanzof, hvis Stemninger vare saa

udpræget antiengelske, at alle Tilhængerne af den franske

Alliance hilsede denne Forandring som en stor Sejr.

Kejseren droges nu mere og mere over paa fransk

Side. Han følte sig tryg imod et muligt Angreb af

Englænderne, idet anselige Skansearbejder i den sidste

Tid vare blevne udførte ved Kronstadt , Nevas Mun-
ding, o. a. St. , og Budskabet om Englændernes Bom-
bardement af Kjøbenhavn gav Xapoleon og hans Ud-

sending god Lejhghed til at fremstille Englands Pohtik

i det sletteste Lys. Efter hvad Blome vidste, havde

Kejser Alexander strax efter at have faaet Budskabet

om Kjøbenhavns Kapitulation, udtalt til Savary: „Det

er uundgaaehg nødvendigt, at Eders Kejser og jeg række

hinanden Haanden, for at Danmark kan faa sin Flaade

igjen." Han havde ogsaa oprigtig sukket (véritahlement

gémi) over, at de danske Ofticerer ikke havde ødelagt

Flaaden. Det \dlde, havde han sagt, vistnok have været

et fortvivlet Skridt, men tiUige det mest glimrende

Vidnesbyrd om et tappert Forsvar, som Historien kunde

nævne ^).

Hvad enten dette var sandt eller ikke, saa var

Kejser Alexanders Stemning fra Slutningen af September

afgjort antiengelsk, og da Lord Gower meddelte den

russiske Regering en Afskrift af Kjøljenhavns Kapitula-

tion, modtog han et Svar fra Grev Romanzoi', dateret

23de (Ilte) September, som var affattet i en bitter Tone

og indeholdt den truende T'dtalelse. at Kejseren skyldte

sig selv og sit Riges Tarv ikke at vise sig ligegyldig

ved. hvad der var sket imod Danmark. Det Noteskifte,

som dette Svar fremkaldte imellem Lord Gower og

Romanzof, førte ikke til nogen større Tilnærmelse. Paa

samme Tid vidnede Udtalelser af den russiske Regering

^) Depesche fra Petersborg af 25de Sex^tember. Jvfr. Lefebvre
III.



1807. Rusland fjærner sig bestemt fra England. 369

til Blome om dens levende Deltagelse for Danmark.

Idet Eomanzof meddelte liam det Svar, der den 23de

September var givet Gower, udtalte lian i en Note

af 6te Oktober: „Hans kejserlige Majestæt er rede

til at opfylde sine Forpligtelser; han vil være tro

med Hensyn til de Pligter imod det danske og det

svenske Hof, han har paataget sig ved Traktaterne af

1780 og 1800, hvis hemmelige Artikler' indeholde de

gj ensidige og formelle Forpligtelser, at antage som

Princip og forsvare: at Østersøen opfattes som et lukket

Hav, samt at dette Hav og dets Kyster skjærmes imod

enhversondielst voldsom og insulterende Fjendtlighed,

idet de anvende de Midler, der staa i deres Magt, for at

naa dette Formaal. Kejseren er derfor rede til at

deltage i de Forholdsregler, som de tre nordiske Hoffers

Værdighed, Interesse og gjensidige Forpligtelser fordre

af ham" ^). Skjønt denne Kote endnu kun talte om at

hjælpe Danmark til at holde Englænderne borte fra

Østersøen, var den et Vidnesbyrd om, at den russiske

Kejser var fjendtlig stemt imod dem. Snart efter gav

Romanzof Blome stærkere Tilsagn om Hjælp. „Rus-

lands eget Tarv," sagde han, „paabød Kejseren at vaage

over Danmarks Bevarelse og at opretholde det ved alle

de ]VIidler, der stode til hans Raadighed" ^).

Lord Gower har selv udtalt, at det var „Falskhed"

af Kejser Alexander, naar han en Tidlang havde ladet,

som om han nærede et venskabeligere Sind imod Eng-

land 3) . og denne Sigtelse er oftere fremsat imod den

russiske Kejser. Man har beskyldt ham for baade at

have sveget Frankrig og England. Han skal have for-

raadt Napoleon ved at give Englænderne Kundskab om
den hemmelige Aftale i Tilsit^), og man har ment, at

^) Ræder II, 80, hvor Oversættelsen dog er uheldig.

*) Depesche fra Petersborg af 16de Oktober.

3) Stedingk Mémoires II, 372. Jvfr. Schiern: Historiske

Studier II, 375 (Note 1).

*) Lanfrey anf. St. IV, 146.

Holm : Danmark-Xorgo fra 1791-1807. U. 24
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han havde udtalt sig paa den af Oberst Wilson angivne

Maade, for at føre Englænderne bag Lyset, indtil han

havde faaet sikret sig ved et tilstrækkeligt Kystiorsvar.

Skjønt denne sidste Sigtelse er mindre urimelig end den

første, er det sandsynligst, at der en Tid har været en

virkelig Vaklen i Kejserens Politik i), som gjorde det

naturhgt, at Udtalelser af ham og General Budberg

kunde lede til den Tro, at Rusland ikke havde noget

imod, at England ved Toget til Kjøbenhavn umulig-

gjorde Napoleons Angrebsplaner imod det.

Canning lod Oberst Wilson vende tilbage til Peters-

borg som Kurér med de Depescher -) til Lord Gower,

i Følge hvilke denne skulde opfordre den russiske Re-

gering til at paavirke Danmark i en for England ven-

skabelig Retning. Da Wilson gjaldt for tidligere at

have været yndet af Kejseren, har Canning vistnok

tænkt sig, at han nu personlig kunde virke til Gavn for

den engelske Politik. Men det rette Tidspunkt til en

saadan Forhandling var forbi. Rusland havde da taget

sit Parti imod England, og baade Gower og Wilson

prædikede for døve Øren. Romanzof modtog Wilson

paa en saare ublid Maade. Forgjæves nægtede denne,

at han havde meddelt sin Regering saadanne Ytringer

af Kejser Alexander til ham 3) som dem, Canning, i Følge

^) Lord Gower antyder selv endnu i en Depesclie af 4de No-

vember en Usikkerhed i den russiske Kegerings Holdning,

og at det var Frygt for Frankrig, der fjærnede den fra Eng-

land (Han s ard anf. St. X, 215—16). I Modsætning dertil for-

tæller Blome (Depesche af 27de Oktober), atSavary havde

sagt ham, at han slet ikke havde havt nødigt at bruge „les

instructions pressantes", som han havde faaet fra Paris. Man
faar af Savarys egne Optegnelser ikke det Indtryk, at han

havde behøvet at trænge stærkt paa (Mémoires du duc
de Rovigo (Paris 1828) III, 196).

^) Wilson ankom her den 17de Oktober.

^) Dette fortalte i det mindste Romanzoff til Blome (Depesche

fra Petersborg af 30te Oktober). Om Romanzoff, Wilson

eller Canning har løjet, maa staa hen.
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Alopæus's Indberetning, paastod, at han havde tillagt

Kejseren. Han blev, som han selv sagde til Blome, be-

handlet som en Hund. Det hjalp ikke, at han forsikrede,

at hans Regering var oprigtig til Sinds at ville gjøre

alt det Onde godt igjen, som den havde voldt Danmark,

og at Englænderne under alle Omstændigheder vare rede

til at rømme Sjælland til fastsat Tid, ja endog til at

gjengive Danmark dets Krigsskibe, dog med Undtagelse

af Linieskibene, som det først vilde kunne faa ved den

almindelige Fred, — alt naturligvis under den Forud-

sætning, at Danmark vendte tilbage til sin Neutralitet

under Ruslands Garanti. Han erklærede endog, at han

var villig til at lade sig sende til Siberien, hvis han blev

desavoueret af sit Hof. Romanzof vilde ikke indlade

sig paa nogen Forhandhng med ham ^).

Selv om det ikke vilde have været altfor sent nu,

da Danmark enten havde sluttet eller var ved at slutte

sin Aihance med Frankrig, saa var det engelske Mini-

steriums Fremgangsmaade unægtelig besynderlig. Isteden

for at lade slige Forslag blive fremsatte af Gesandten,

Lord Gower, brugte det en Mand dertil, der ikke havde

anden diplomatisk Stilling end den at rejse som Kurér.

Endelig var det hele Skridt, som tidligere omtalt,

meningsløst af den Grund, at om Rusland end nok saa

mange Gange vilde have garanteret Danmark dets Neu-

tralitet, saa havde Napoleon aldiig anerkjendt den. Han
vilde derimod have opfattet et saadant Skridt fra Rus-

lands tSide som et Traktatbrud, der kun kunde besvares

med Krig. Kejser Alexander havde overhovedet bundet

^) Blome har i Depescherne af 30te Oktober og 3dje November
givet interessante Meddelelser om Wilsons Sendelse. De
stemme godt med Stedingks Fremstilling (Mémoir es II, 370),

ligesom overhovedet Blomes og Stedingks Depescher give

nøjagtig samme Billede af den russiske Politiks Udvikling i

disse Maaneder. Med Hensyn- til Enkelthederne i Englands

og Ruslands gjensidige diplomatiske Udtalelser henvises til

Ræder anf. St. Il, 106 ff.

24*
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sig for stærkt ved Tilsiterfreden , til at lian i Længden
kunde undgaa et Brud med England, med mindre han

paa ny vilde vove sig i Krig med ISTapoleon. Lod det

sig virkelig formode, at han efter den nylig endte uheldige

Krig skulde have Mod til en ny Kamp? ]Frygten førte

til samme L'dslag, hvortil han kom ved at tænke paa de

Fordele, Alhancen med Kapoleon kunde bringe ham
baade overfor Sverige og Tyi-kiet.

Under disse Porhold kunde Afgj øreisen ikke lade

vente længe paa sig, og den 8de November modtog
Lord Gower en Deklaration af Kejseren, dateret 7de

November (26de Oktober), der var en- i skarpe Udtryk

affattet Krigserklæring ^). Englands Synder opregnedes

her, dets Ligegyldighed under Koalitionskrigen imod
sine Forbundsfæller, samtidig med at det tvertimod

Traktaternes klare Ord foruroligede russiske Under-

saatterS Handel til Søs, dets Afvisning af den russiske

MægHng, men navnlig dets Angreb paa Danmark, „en

Voldsgjerning. hvortil Historien ikke kan opvise Magen."

Oven paa denne havde England ladet følge underfun-

dige Forslag for at faa Danmark til ligesom at god-

kjende den Behandhng, det havde været Gjenstand for.

og det havde endog foreslaaet Kejseren, at han skulde

garantere en saadan Underkastelse. Med Føje havde

Kronprinsen af Danmark afvist de Yilkaar, England

havde forelagt ham, og Kejseren havde nu besluttet at

opfylde de Forpligtelser, som Rusland tidligere havde

paataget sig overfor de nordiske Magter. Han afbrød

alt Samkvem med England , erklærede de Overens-

komster, han tidligere havde sluttet med denne Stat,

') Medens Stedingk fortæller (Memo ir es II, S. 379) at denne

Deklaration overraskede Blome, omtaler denne selv (Depesche

af 6te December), at han. saa snart han vidste, at Englæn-

derne havde rømmet Sjælland, af al Magt havde arbejdet paa

at fremskynde Øjeblikket for Ruslands Krigserklæring imod

England. Hvilke Midler han havde brugt dertil, vilde han

først kunne sige engang mundtlig.
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navnlig Konventionen af 5te (17de) Juni 1801, for ugyl-

dige, proklamerede paa ny det væbnede Neutralitets-

forbunds Grundsætninger, dette Mindesmærke om Kej-

serinde Catharinas Visdom, og forpligtede sig til aldrig

at svigte dette System. Ingen Porstaaelse skulde kunne

gjenoprettes imellem Rusland og England, førend dette

havde gjort Danmark Fyldest. Saafremt England til-

fredsstillede Rusland i dets forskjellige Fordringer og

sluttede Fred med Frankrig, var Kejseren dog villig til

at gjenoprette sit Venskabsforhold til England ^).

Med denne Deklaration var Krigen udbrudt imellem

Rusland og England. Den besvaredes med en ikke

mindre skarp Kundgjørelse fra engelsk Side, der var

dateret 18de December ^).

Danmark-Norge havde nu faaet Rusland til For-

bundsfælle, samtidig med at der var sluttet Forbund

imellem det og Napoleon. Men hvorledes vilde Sverige

stille sig, da det baade imod Øst og Vest var omgivet

af Frankrigs Allierede? Ingen havde sin Opmærksom-
hed stærkere henvendt herpaa end den dansk-norske

Regering; thi det var en Velfærdssag for den, at Kong
Gustav IV ikke valgte Krig med Frankrig. Den saa

klart, at det i saa Tilfælde vilde være umuligt for den

at slippe for at komme i Kamp med Sverige. Hvor
smukt end den 2den Paragraf i den dansk-franske For-

bundstraktat talte om den Uret, der var tilføjet Dan-

mark, var dens Mening, naar den afklædtes Fraserne,

slet og ret, at vort Fædreland skulde være forpligtet til

at kæmpe imod Sverige sammen med Rusland og Frank-

rig, saasnart disse Magter ønskede det 3). Kun nødig

havde den dansk -norske Regering samtykket i denne

1) Aktstykket er trykt hos Ræder anf. St. 122 ff.

2) Smstds. S. 125.

^) Napoleon udtaler dette ligefrem i to Breve til Savary af 30te

Oktober og 1ste Novbr, 1807 (Correspond ance de Napo-
leon Ir trXVI, 125 og 133).
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Paragraf, der først paa Underhandlingernes senere Trin

var opstillet af Frankrig. Christian Bernstorff skrev til

Blome, vistnok mere som Udtryk af et Ønske end med
noget Haah: „Da det afhænger af Kejser Alexanders

Vilje og Beslutninger, om denne Bestemmelse, der tyde-

lig er rettet imod Sverige, vil faa nogen Yirkning. kan

kun vor Tillid til denne F}Tstes Retfærdighedsfølelse og

Visdom bringe os til at tilbagetrænge den naturlige

Modbydehghed, vi have for at love at tiltræde saadanue

Skridt j som man kunde ønske at l)egrunde ved Prin-

ciper, der staa i den mest udi)rægede Modsætning til

dem, vi stedse have vedkjendt os. og som det nu mindre

end nogensinde kunde sømme sig for os at fjærne os

fi'a." Han tilføjer ogsaa betegnende nok, at Kronprin-

sens Grund til trods denne tilføjede Bestemmelse at

ratificere Traktaten er, at Danmark ellers vilde bHve

udsat for „uberegnelige Vanskehgheder ^)."

Det lod sig vistnok tænke, at det under en Krig

med Sverige kunde Ij^kkes danske Tropper i Forening

med et fransk Hjælpekorps at komme over til Skaane.

og at der da kunde gjøres Erobringer her; men den

dansk-norske Begering, som allerede langt tilbage i

Tiden havde opgivet Tankerne om at gjenvinde det for

halvandet Hundredaar siden tabte Østdanmark, følte sig

ikke fristet ved disse Udsigter. Den havde kun liden

Lyst til at volde Sverige Ulykker, og den fandt Chan-

cerne ved Krigen „intet mindre end sikre." Derimod
vidste den, at den selv vilde faa et fransk Troppekorps

ind i Landet, som den vilde bhve nødt til at underholde.

Kolossale Udgifter og en fuldstændig Afhængighed af

Frankrigs Pohtik vilde være Følgen deraf. Endelig

^) Depesche til Petersborg af 16de November. Hermed kan

sammenholdes en paa Dansk affattet Depesche fra ham til

Dreyer af 20de November, hvori det hedder, at man ind-

ser, at Dreyer havde været nødt til at undertegne Trak-

taten under „daværende Omstændigheder''.
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stolede den saididt paa Napoleon, at den mente at

maatte være forberedt paa den Mulighed, at Frankrig

lod Danm:irk-Norge i Stikken for at opnaa en Overens-

komst med Sverige 1).

Idet den dansk-norske Regering maatte lægge den

største Yc'egt paa, at Sverige holdt sig roligt, laa det

Ønske nær for den, at Rusland vilde udøve et Tryk paa

den svenske Regering for at skræmme den til at forene

sig med Fastlandsmagterne. Gustav IV Adolf vilde

maaske gyse tilbage for at komme til at sidde imellem

et Angreb fra to Sider, dels fra Rusland, dels fra de

forenede fransk-danske Hære. Tanken om Betydningen

af Ruslands Tilnærmelse til Frankrig havde næppe været

uden Indflydelse paa Kronprinsen, da han efter Jack-

sons krænkende Fordringer valgte at byde de L'lvkker

') Non seulement il nous répugne de faire partager sans y étre

impérieusement provoqués å ce pays voisin (la Suéde) le Jiéau

dont Vagression la plus injuste nous a accablés, mais nous ne

nous dissimulons jjas non plus que cette rupture nous mettrait

dans la dépendance entiére de la France, qu'elle abandonne-

rait å la tncrci de celle-ci mu iJO^/s dégarni de trouppes et

qu'elle lui fournirait un prétexte sans doute depuis longtems

desiré pour infroduire ses artnées en Daneniarc. Et aprés

tout les chances que cette nouvelle guerre nous présenterait et

que, sHl fallait la faire, tous nos efforts tendraient å nous as-

surer ne seraient rien moins que certaines. Le gouvernement

frangais parait d'ailleurs n'étre jarnais entiérement guéri d'un

ancien faihle pour la Suéde dont il ne dépendrait peut-etre

que de celle-ci de tirer parti pour en venir å icn accotnmode-

ment å l'amiable qtci nous priverait du fruit principal de nos

efforts et de nos sacrijices (Depesche til Petersborg af 19de

Decbr 1807). Senere, da Krigen var en afgjort Sag, stram-

mede den dansk-norske Regering sig op til en mere krigersk

Tone, og Bernstorff skrev (9de Februar 1808) til Dreyer:

„Yi have ingen Betænkelighed ved at bryde med en Xabo,

hvem en mere end mistænkelig Opførsel allerede længe har

ladet os opfatte som en maskeret Fjende". Men dette inde-

holder intet Bevis imod, at Regeringen helst havde ønsket at

være fri for Krigen.
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Trods, som Englands Fjendskab kunde volde. Nu bragte

Haabet om Demonstrationer fra russisk Side den dansk-

norske Regering til at tænke sig Muligbeden af, at den

kunde afværge Bj-ig med Sverige. Men det maatte i saa

Fald blive ved blotte Demonstrationer. Saafremt Rus-

land ski'ed til at angribe Sverige, kunde Danmark-Norge

ikke undgaa at komme med i Krigen imod denne Magt.

Kong Gustav TV Adolf holdt i dette Øjeblik ikke

blot sin egen og sit Lands, men hele Nordens Skjæbne

i sin Haand. Vi have havt Lejlighed til at se, hvor-

ledes Napoleon havde givet Rusland fiit Spillerum til at

tage Finland, hvis Sverige ikke sluttede sig til Fastlands-

spærringen. Napoleon havde rørt ved det ømme Sted,

naar han havde kaldt Sverige Ruslands geografiske

Fjende og sagt: „Petersborg er altfor nær ved Finlands

Grænse. De smukke Damer i Petersborg bør ikke mere

kunne høre de svenske Kanoner fra deres Paladser" i).

Der var kun én Maade, hvorpaa Gustav IV Adolf kunde

frelse Sverige fra at maatte føre en Kamp for Finland

under meget vanskehge Forhold. Det var. hvis han tiltraadte

Fastlandsspærringen. Idet Romanzof 6te Oktober meddelte

Stedingk de Noter, som han havde vexlet med Lord Gower
i den nærmest foregaaende Tid om det engelske Tog tilKjø-

benhavn, udtalte han tillige i en Note ^) , at Kejseren agtede

at overholde de Forphgtelser, som han i Aarene 1780 og

1800 havde paataget sig overfor Danmark og Sverige,

og at han ønskede at høre den svenske Konges Beslut-

ninger om denne vigtige Sag. Et ganske lignende Sprog

førte den russiske Gesandt i Sverige, Alopæus (den

^) Noget sikkert Bevis for, at Napoleon liar brugt disse velbe-

kjendte Ytringer, er ikke ført ; men der er ikke ringe Sand-

synlighed for, at han har udtalt sig saaledes eller paa en lig-

nende Maade.

^) Stedingk: Mémoires II, 350—51. Denne Note var ens-

lydende med den, der samme Dag blev sendt Danmark-Norge

(Se Side 369).
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yngre) i). At Kejser Alexander skulde have tænkt i)aa

at forny det væbnede Neutralitetsforbund fra Aaret 1800

med de skandinaviske jVLigter. er utroligt. Danmark-

Norges daværende Stilling til England gjorde et saadant

Forbund umuligt, og Aftalerne med Napoleon om Fast-

landsspærringen vilde ikke være blevne fyldestgjorte der-

ved. Men det kunde tage sig godt ud, som en Udfor-

dring til England at proklamere de folkeretlige Sæt-

ninger, som Kusland tidligere liavde opstillet i Forening

med de skandinaviske Magter, af hvilken Grund de

ogsaa antydedes i Ruslands Krigserklæring til England.

Ved at minde Gustav IV om dem, vilde Kejseren aaben-

bart gjøre det første Skridt til at opfordre Sverige til at

vælge imellem Englands og Fastlandsmagternes Alliance.

Det væsenlige Punkt i den Opfordring, der her rettedes

til Sverige, var dog det. der ogsaa samtidig var blevet

udtalt til Danmark-Norge, at man nu ligesom ved de

hemmelige Artikler 1800 skulde opfatte Østersøen som

et luliket Hav, der 'burde sikres imod enhver Fjendt-

lighed. Gustav IV afviste denne Tilnærmelse ved at

opstille som Betingelse, at de franske Tropper skulde

fjærnes fra Østersøens Kyster, og alle tyske Havne

aabnes for Englænderne. Men Rusland rettede dog i

November en Opfordring til ham om at slutte sig til

Fastlandsstaterne og gjentog ved en Note af 28de (16de)

November Udtalelserne om Grundsætningerne af 1780-).

Under disse Forhold vare Sveriges og Danmark-
Norges Gesandter i Petersborg til en vis Grad natur-

lige Forbundsfæller. Ligesom Stedingk søgte at afholde

den russiske Regering fra et Brud med Sverige, saa-

ledes havde han indstændig fraraadet sin Konge at

slutte sig til England imod Danmark-Norge, og han be-

^) Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs sednaste rege-
ringsår I, 95 og Stedingk: JMémoires II, 372.

^) Stedingk: Mémoires S. 393, Stedingks Depesche til Kon-
gen af 5te November (23de Oktober). Om Noten af 28de

(16de) November se Ræder II, 139.
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gyndte allerede den 18de September at advare liam imod
det Uvejr, hvormed den fransk-russiske Alliance truede

ham fra Øst. Blome var paa sin Side i den stærkeste

Bevægelse. I Aaret 1803 havde han som Gesandt i

Stockliolm søgt at afværge et Fredsbrud imellem Rus-

land og Sverige, hvoraf han kun kunde se ulykkelige

Følger for Danmark-Norge i). Nu stillede denne Fare

sig mere truende for ham end nogensinde. Der blev

fra russisk Side vist ham megen Fortrolighed, og han

fik mange Spørgsmaal om, hvad Danmark kunde gjøre

for at spærre Englænderne Vejen til Østersøen 2). Han
benyttede Lejligheden til at formaa Eusland til dels at

aftvinge Sverige en bestemt Erklæring om dets Politik,

dels at skræmme Kong Gustav til at slutte sig til Fast-

landsmagterne. Af General Savarys Udtalelser vidste

han, at Napoleon havde svoret den svenske Konges
Undergang , saafremt han ikke gav efter ^). Samtidig

talte han idelig med Stedingk om Nødvendigheden af,

at Sverige sluttede sig til Ruslands og Frankrigs Pohtik.

„Baron Blome," skriver Stedingk til Kong Gustav den

7de December, „kj ender alle Franskmændenes Hemme-
ligheder, og han har med de helligste Eder forsikret

mig, at saafremt vi ikke slutte Fred med Frankrig, har

man her afgjort bestemt at angribe os. Han synes i

høj Grad at være bange for, at det skal ske, thi, siger

han, ved en Artikel i vor Traktat med Frankrig have

vi (de Danske) forpligtet os til i Alt at handle overens-

stemmende med Rusland, men vi ønske ikke Krig med
Sverige, og det er af største Betydning for Danmark, at

Sverige ikke bliver angrebet, og at det bevarer sin Inte-

gritet." Den ene Gang efter den anden kom Blome til

Stedingk for at spørge om, hvad Sveriges endelige Svar

paa Ruslands Opfordringer var, og for at udtale det

1) Se Side 19.

2) Jvfr. Ræder anf. St. II, 81.

*) Depescherne fra Petersborg fra Slutningen af 1807.
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Haab, at det dog ikke kom til at indeholde et fuldstæn-

digt Afslag 1).

Til disse Blomes Udtalelser svarede ganske Aanden

i den Instrux, som Cliristian Bernstorff den 27de Decem-

ber 1S07 udstedte for Grev C. E. Moltke, da han skulde

gaa som Gesandt til Sverige. Skjønt den indeholdt

mange Ytringer af Mistro og Uvilje imod Kong Gustavs

Politik, fremhævede Bernstorff stærkt i den, at Moltke,

hvis han opnaaede en nærmere, fortrolig Samtale med
Kancellipræsidenten Ehrenheim, skulde stræbe at gjøre

alle de Klogskabsgrunde gjældende, der kunde bringe

den svenske Konge til, medens det endnu var Tid, at

besværge det Uvejr, der allerede tordnede i Isærheden.

De svenske Diplomater i Danmark, baade Taube. der

opholdt sig hos Kronprinsen i Kiel, og Netzel, som var

i Kjøbenhavn, gjorde Alt, hvad der stod i deres Magt,

for at faa Gustav IV fra at følge en Politik, der vilde

fremkalde et Brud med Danmark-Norge. Der tilkommer

overhovedet de forskjellige Mænd, som siden den franske

Revolutions Begyndelse havde repræsenteret den svenske

Regering i Danmark, den Ros, at de ærlig have søgt at

give deres Hof en uhildet Opfattelse af den dansk-

norske Politik. Men særlig paa det Tidspunkt, hvorom

her er Tale, viste de Iver i den Henseende. De kjendte

deres Konges Had imod Danmark, de saa, at denne

hans Sindsstemning end mere blev ophidset ved BUn-

dringer, som den dansk-norske Regering — enten af

Mistro imod Gustav TV eller af Frygt for Napoleon —
lagde i Vejen for den svenske Postgang igjennem Dan-

mark, og det Ordskifte, som Cannings Meddelelser om
Forholdet imellem England og Sverige fremkaldte, for-

stærkede den gjensidige Bitterhed imellem de nordiske

Hoffer. I den ene Depesche efter den anden frem-

hævede de svenske Diplomater derfor, at den danske

Regering blot ønskede at staa i et godt Forhold til

') Stedingk: Mémoires II, 407—8.
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Sverige, at det kun var meget imod dens Vilje, naar

den sluttede sig til Frankrig, og at Kronprinsen i Juli-

maaned tre Gange med forbavsende Fastlied havde af-

vist en Fordring fra Napoleons Side om, at 20,000

Mand af hans Tropper skulde marschere til Sjælland for

at true Sverige. Kronprinsen havde erklæret, at han
aldrig vilde være Forræder imod Sverige ^). Men de

lagde paa den anden Side ikke Dølgsmaal paa, at, hvis

Sverige vedblev at trodse Napoleon, vilde Danmark være

nødt til at blive dets Fjende. Endnu den 1ste Marts
1808 skrev Taube til Kongen: „De franske Troppers
Marsch afhænger af, hvad Deres Majestæt beslutter i

Anledning af Euslands Trusler. Det er den almindelige

Mening her, at hele Europas Fred afhænger af Deres
Kongehge Majestæt, da man tror, at England vilde se

sig nødt til at slutte Fred, naar det ikke kunde stole

paa en Alliance med Sverige. Man længes her inderhg

efter Efterretninger fra Sverige. Men det er med Frygt,

man venter dem, da der er saa liden Grund til at haabe,

hvad man saa gjerne ønskede".

Ethvert E,aad, enhver Forestilling til Kong Gustav

var spildt, fra hvem de saa kom. Det maatte vistnok

være haardt for ham at træde op imod sin tidHgere

Forbundsfælle, og Sverige vilde komme til at lide store

Tab ved Handelsspærring og Opbringeise af Handels-

skibe. Men Sveriges Skjæbne stod paa en frygtelig Maade
paa Spil. hvis det erklærede sig imod Fastlandsmagterne.

Chancerne vare langt mindre lige for det, end de havde

været det for den dansk-norske Regering, da den havde

valgt sit Parti i Efteraaret 1807, og Sverige havde ikke

som Danmark været udsat for et Stimandsoverfald, der

gjorde det til en oprørende Tanke at forene sig med
den, som havde udplyndret det. Men, for ikke at tale

^) Denne Meddelelse, der ser tvivlsom ud. findes i Taubes De-

pesche af 20de November 1807. Han siger, at han véd det

fra en fuldt paalidelig Kilde.
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om Koug Gustavs gamle Nag til Danmark og nye For-

bitrelse imod Kejser Alexander, saa var det Had, han

nærede imod Napoleon, ikke blot politisk og person-

ligt; det var, som vi allerede flere Gange have set.

skærpet til en rehgiøs Følelse. Paa de Forestilhnger,

svenske Fædrelandsvenner gjorde ham. var hans Svar, at

intet Hensyn, intet Land og intet Folk var ham saa

dyrebart, at det kunde rokke ham i den Beslutning,

ikke at slutte Fred med „Bonaparte^'. Den halvlbrrykte

Tale om, at Dyret i Aabenbaringen , hvis Tal var 666,

passede paa Na'poleon. kom ogsaa nu frem. Han stolede

i værste Tilfælde paa overnaturlig Hjælp ').

Medens han afviste Opfordringerne til at slutte sig

til Fastlandsmagterne , havde han i Rusland en Fjende,

der forstod at giibe efter sit Bytte, naar det var fuldt

rustet dertil, og med den ubegribeligste Blindhed lod

Gustav IV trods alle Stedingks indstændige Opfordringer

Finlands Forsvarsanstalter være i den mest forsømte

Tilstand. Den 21de Febraar 1808 aabnede Russerne

Krigen, idet en Hær paa 16,000 Mand under General

Buxhovdens Førelse uden nogen foregaaende Krigs-

erklæring trængte ind over den iinske Grænse.

Det gjør under disse Forhold et næsten vemodigt

Indtryk, naar man ser Blome fremsætte energiske Fore-

stillinger hos den russiske Regering imod, at den paa-

førte kSverige Krig. Han udtalte endog til Kejser Alex-

ander, at det var ude med Danmark, hvis Rusland an-

greb Sverige: Danmark vilde da miste Norge, samtidig

med at Franskmændene ryldtede ind i de sydlige danske

Landskaber og udplyndrede dem i Bund og Grund. Med
den Heftighed, der var ham egen. besvor han Stedingk

om at frelse Danmark og selve Sverige, som om, siger

Stedingk, ,.jeg kunde gjøre noget dertil". „Og," for-

tæller Stedingk fremdeles, „Blome raser imod det rus-

siske Ministerium ligesaa godt, som jeg selv kunde gjøre

1) Schinkel-Bergman IV. 241 Xote 2.
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det" 1). Alt dette var til ingen N}i;te , og maaske var

det en ikke meget diplomatisk Heftighed; men det er

den Slags Stemninger, som en fædrelandssindet Mand

har ondt ved at holde tilbage. Blomes Holdning er

værd at mindes som et Vidnesbyrd om, hvorledes Dan-

mark-Norge og Sverige havde samme Interesser i et Øje-

blik, da de stode med Haanden paa Sværdet imod hin-

anden. Thi Krigen imellem dem var en given Sag,

saasnart Gustav P/" havde afvist Opfordringen til at

gjøre fælles Sag med Fastlandsmagterne.

Nogen anden Grund til Krig var der ikke. Desto

uheldigere var det, at den dansk-norske Regering, da

den i Kraft af den franske Alliances tvingende Bud
maatte aabne Krigen mod Sverige, udstedte en Dekla-

ration, dateret 29de Februar 1808, hvori Ansvaret for

Krigens Nødvendighed væltedes over paa den svenske

Konges Politik baade imod den selv og imod dens For-

bundsfælle Busland. Lad saa være, at Gustav IV havde

vist en ki'ænkende Holdning under Englændernes Tog.

Sligt kunde ikke være Grund til Krig, og det lød ilde

at tale om Petersborgerhoffets Skaansel og Taalmodighed

imod Sverige. Intet var lettere for den svenske Rege-

ring end at skrive en blodig Kritik af dette uheldige

Aktstykke; men dermed havde den ikke befriet Gustav

rV for den Del af Ansvaret, som falder paa ham.

I

1) Stedingk: Mémoires II, 427.
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I Begyndelsen af Aaret 1808 havde den Stilling i

Europa, der var den nærmeste store Virkning af Af-

talerne i Tilsit, fuldt udviklet sig. Englands og Frank-

rigs Kappestrid om at tillredsstille deres gj ensidige Had

ved at plage andre Folks Handel og Skibsfart, naaede

nu sin Fuldendelse. Den Ilte November 1807 udstedte

den engelske Regering et Dekret, hvorved den erklærede

alle Havne, der vare spærrede for Englænderne, i Blo-

kadetilstand. Kapoleon lod den 23de November kund-

gjøre, at ethvert Skib, der havde anløbet en engelsk

Havn, skulde konfiskeres tiUigemed sin Ladning. Han

paabød den 17de December, at et hvilketsomhelst Skib.

der havde rettet sig efter den engelske Befaling af Ilte

November, skulde gjælde for god Prise, og den Ilte

Januar 1808 lovede han en stor Belønning til hver den,

der kunde fremsætte Angivelser om Skibe, som havde

trodset hans sidste Forbud.

Imidlertid havde Napoleon ved at kræve af Por-

tugal, at det skulde erklære England Krig, bragt det til

at kaste sig i dettes Arme. Da de franske Tropper

under Junots Førelse naaede frem til Lissabon (30te

November 1807) , vare alle de brugelige Skibe af den

portugisiske Flaade og en Mængde Handelsskibe, méd
Kongefamihen , 15,000 Mennesker og Halvdelen af Lan-

dets rede Penge ombord, for tre Dage siden sejlede

bort til Brasilien. Franskmændene gjorde kun en util-

fredsstillende Erobring ved at besætte selve Portugal.

Til Vederlag havde Englænderne nødt Danmark-Norge

til at forene sig med Napoleon. Preussen lukkede den

1ste December 1807 sine Havne for England. Foruden

at Angrebet paa Kjøbenhavn lod Kejser Alexander faa

et velkomment Paaskud til at erklære Englænderne Krig,

gav det ogsaa .Østerrig. som holdt sig for nødt til at

følge den franske PoUtiks Kjølvand, Anledning til paa

en saadan Maade at bryde med England, at det maatte
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gjælde for en Krigserklæring, I sin Glæde herover skrev

Napoleon (den 7de November 1807) til Kejser Alex-

ander: „Se, nu er England i Krig med hele Verden.

Der er kun Kongen af Sverige tilbage, som nok vil tage

imod Fornuft, naar Deres Majestæt taler lidt alvorhg til

ham". Men Kong Gustav blev, som vi vide. England

tro, og med ham som sin eneste Forbundsfælle stod det

nu overfor Napoleon og Rusland, der støttedes af talrige

AUierede og havde Fastlandsspærringen som et Vaaben
imod det.

Dengang Revolutionskrigene udbrød, maatte Frank-

rig kæmpe ene imod næsten hele det øvrige Europa, og

dette vilde foruden ved Yaaben ogsaa knuse det ved at

forhindre Handel med det. Under Revolutionens og

Krigenes Gang havde Tidens store Hjul drejet sig, saa-

ledes at Revolutionens Søn, Napoleon, kunde samle den

allerstørste Del af Europa til Kamp imod England og

ramme det med et lignende Yaaben som det, den

engelske Regering i sin Tid havde været ivrig for at

bruge imod Frankrig og Revolutionen. Yed Kampenes
Begyndelse havde de skandinaviske Stater staaet Side

om Side med at gjøre Modstand imod at blive trukne

ind i det kontrarevolutionære Korstog og det inhumane

Handelsspærringssystem. Omsorgen for Handels- og Sø-

fartsinteresserne havde under et Sammenstød af uheldige

Omstændigheder bragt de nordiske Magter i et Forhold

til England, hvoraf Følgen for Danmark-Norge blev en

kort. men blodig Kamp med denne Stat i Aaret 1801.

Da de store Krige paany vare brudte løs (1803), havde den

dansk-norske Regering flere Gange været rede til at tage

Del i Skridt for at standse Frankrigs Udvidelser; men

Preussens passive Holdning havde liindret, at dette kunde

ske, uden at Statens Tilværelse vilde blive sat paa Spil

derved. Danmark-Norge havde da grebet til at gj en-

nemføre en stræng Neutralitetspolitik og, uden at tage

Hensyn til sine politiske Sympathier. holdt sig borte fra

Krige, af hvilke det mente kun at kunne høste Ulykker.
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End ikke de Magter, hvis Ord plejede at gjælde mest
hos det, havde kunnet rokke det derfra. Samtidig ved-

blev det stedse at hævde sine Undersaatters Ret paa

Handelens og Skibsfartens Omraade. Men den store

Krigshølge havde væltet sig længere og længere imod

Nord. Preussen, hvis Indgriben i Krigene tidligere

maaske havde kunnet standse Napoleon, greb først til

Vaaben, da en Kamp maatte føre til dets egen Fordær-

velse. Og da Frankrig efter dets Nederlag stod med
sin uhyre Overmagt ved den danske Sydgrænse, og en

fortsat Neutralitet var en Umulighed, blev Danmark-

Norge ved den ene af de kæmpende Parters Færd
tvunget over paa den Side, hvor det ikke havde ønsket

at være, og hvor det ogsaa skulde komme til at lide

forsmædelige Ulykker. Meget i den dansk-norske StjTelse

havde i disse Aar ikke været, som det burde være.

Man sørgede ikke med tilstrækkelig Omsigt for, at Alt

var færdigt til at tage imod den Storm, som man selv var

forberedt paa, vilde komme; der blev flere Gange grebet

fejl, navnlig ikke vist enten Smidighed eller Skarpsynet-

hed nok; men de Grundsætninger, hvorefter den uden-

rigske Styrelse førtes, havde i det Hele været forstan-

dige. Ansvaret for det Skibbrud, man tilsidst led, og

de Ulykker, der bleve Følgen deraf, falder langt mere

paa de engelske Toryministre end paa Kronprins Frederik

og hans Raadgivere.

Sverige derimod blev ved sin egen Konges Liden-

skab kastet ind i Krigen. Det Parti, han frivillig havde

valgt, holdt han fast ved, og Begivenhedernes ubarm-

hjærtige Logik førte til, at de skandinaviske Stater kom
til at staa hver paa sin Side under den store Verdens-

kamp. Det er maaske det smerteligste ved den hele

Udvikling. Hvor der havde været en nordisk Enheds-

spire, der blussede nu Hadet op igjen. Isteden for at

man i 1794 og 179.5 havde glædet sig over, at den

dansk-norske og den svenske Flaade laa forenede i Øre-

sund under samme Kommando, skulde Svenskerne nu
Holm: Danmark-Norge fra 1791-1807. H. 25
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blive truede fra Sjællands Kyst og Korges Grænser,

samtidig med at de maatte værge sig i Finland. Da
Neutralitetsforbundet sluttedes 1794, havde Kronprins

Frederik og Hertug Carl, A. P. Bernstorff og Reuter-

holm overbudt hinanden i smukke Ord om Yenskab og

Enighed i Norden; nu overvældede de tvende Rege-

ringer hinanden med Haan og Bebrejdelser. I 1794

og 1795 havde danske og svenske Digtere sunget om
Nordens Enhed; i Aaret 1810 skulde, som en Følge af

de Stemninger, Elrigen 1808—9 havde vakt til Live,

Stockholms Theater gjenlyde af Jubel, da Kellgrens og

Gustav HE's Drama: „Gustaf Vasa" forestillede paa

Skuepladsen de Danskes Nederlag og skammelige Flugt.

Med en skærende Dissonans maa denne historiske

Skildring ende. Andet end Dissonanser, værre og værre,

er der for Danmarks Vedkommende ikke at finde, selv

om vi ville gaa længere frem i Tiden. Man studerer

overhovedet ikke Danmarks nyere politiske Historie for

at se et Land, som Lykken har tilsmilet. De sytten

Aar fra 1791—1807 danne en Helhed som Tiden for de

fortsatte Anstrængelser, hvorved den dansk-norske Re-

gering søgte at holde de Ulykker borte, hvormed de

store europæiske Krige truede dens Lande, indtil denne

PoHtik tilsidst blev umuliggjort. De følgende Aars Hi-

storie have et helt andet Præg.



APOSTILLE

TIL

DEPESCHE AF 7^^ AUGUST 1807 FRA PARIS i).

„La bombe vient å la fin d'étre jetée contre nous sans ce-

pendant nous écraser. Aprés que Mr. de Talleyrand avait évité

de m'expliquer ces jours passés le motif et le but des propos que

l'Empereur m'avait adresses å l'audience publique de dimanche,

il vient de me témoigner hier par ordre de FEmpereur dans des

termes tres moderés et menagés, mais avec beaucoup d'astuce et

d'obscurité: que S. M. voyait avec peine que les Communications,

les rapports et la correspondance entre l'Angleterre et le conti-

nent avaient depuis pres de deux mois une telle facilité et fi'é-

quence par le Danemarc que par lå les intentions et determina-

tions de l'Empereur d'accord avec les principales puissances du

continent d'obliger l'Angleterre å faire la paix å des condi-

tions convenables et conformes å l'interét general de l'Europe se

trouvent éludées et méme contrariées. Le ministre ajouta, qu'å

une autre époque, c'est å dire au mois de Décembre dernier, ma
Cour avait pris et fait exécuter des mesures pour arréter la com-

munication et la correspondance entre l'Angleterre et le continent

qui avaient pour lors satisfait les souhaits de S. M. Imperiale.

Or comme elle est actuellement d'accord avec les premieres puis-

sances du continent d'interrompre et d'interdire toute communi-

cation avec l'Angleterre, comme le moyen le plus propre et le

seul efficace å contraindre cette cour å faire la paix, l'Empereur

desirait que le Danemarc, aujourdhui la seule puissance i)ar la-

quelle l'Angleterre continue ses Communications et correspon-

dances avec le continent, voulut accéder aux mesures å étre in-

') Se Side 204.

25*
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cessamment adoptées par les aiitres puissances, pour mettre la

cour Britannique dans le cas d'accepter et de souscrire aux con-

ditions d'une paix juste et convenable å l'interét general du con-

tinent. Mr. de Talleyrand en me faisant force protestations sur

Festime et la considération personnelle de l'Empereur pour Msgr.

le Prince Royal et sur son affection et ses voeux pour la pros-

périté du Danemarc, disait qu'il devait me prier de faire counaitre

et valoir auprés de ma Cour le désir de TEmpereur de savoir ses

intentions et determinations sur les deux points ci-dessus exposés.

Je me suis d'abord appliqué å prouver au ministre, qu'aucune

alteration ne s'est faite dans nos rapports, dans nos Communica-

tions et dans notre correspondance avec l'Angleterre depuis l'époque

citée par lui, que nous ne pouvons pas empécher les Anglais de

passer et de voyager librement chez (nous) ni défendre l'arrivée

de leurs lettres dans nos ports, sans enfreindre les droits de

riiospitalité et de notre impartiale neutralité, ainsi que notre cor-

respondance avec l'Angleterre était dans le plus strict rapport

avec nos démarches connues
;
qu'on pouvait aisément se convaincre

qu'il n'y avait ni vente ni consommation quelcouque dans les etats

du Roi d'aucune manufacture Anglaise, ni d'aucune piroduction

d'industrie de cepays-la; qu'il en était de méme quant aux denrées

coloniales, ainsi que de marcbandises de la Chine et des Indes

orientales, dont nous avons nous mémes bien au delå de nos

bésoins, puisqu'il était notoire, que nous en exportions considérable-

ment dans l'étranger; de sorte que nous n'avions aucun rapj)ort

de commerce et moins encore d'engagement politique avec l'Angle-

terre nuisible aux interéts de la France, ni préjudiciable aux autres

puissances du continent. Cela étant, elles ne peuvent ni demander ni

encore moins prétendre que nous devions adopter å Tégard de

l'Angeterre des mesures qu'elles peuvent admettre sans aucun

risque, mais que nous ne pouvons hazarder sans nous exposer aux

effets immédiats du ressentiment d'une puissance tres å méme de

détruire notre existence comme puissance maritime et commer-

gante, sans que les puissances du continent puissent nous sécourir,

ni méme nous sauver. Partant de ces considérations, que j'ai

développées et expliquées amplement, j'ai appellé å la connaissance

et soumis å la propre conviction du ministre de decider, si nous

pouvions adopter et suivre å l'égard de l'Angleterre d'autres pro-

cédés et mesures que celles que nous exécutons avec toute fidélité

et rigueur. Conséquemment je devais espérer et croire que S. M.

l'Empereur sentirait Elle méme, que dans notre position et dans

celle du Nord en general, nous ne pouvions ni cbanger ni adopter
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å Tégard d'Angleterre aucune mesure qui provoque son ressenti-

ment et l'autorise å accelerer la perte et la déstruction d'une

puissance sa rivale par mer et dans le commerce. — Mr. de Tal-

leyrand, au lieu d'entrer en matiére, chercha de me convaincre,

que la neutralité du Danemarc ccsserait d'exister des le moment

OU nous ne voulions pas adopter å l'égard de 1'Angleterre les

mesures convenues entre les principales puissances du continent

pour l'interét commun. Je n'ai pas eu de peine å réfuter une

doctrine aussi étrange; j'ai en méme tems prié le ministre de

vouloir me nonimer les puissances qui sont d'accord å vouloir

contraindre TAngleterre å faire la paix; je l'ai également prié de

vouloir me communiquer les conditions auxquelles on veut que

la paix se fasse, puisqu'il était indispensablement nécessaire pour

ma Cour d'en étre instruite, avant de pouvoir se prononcer sur

le parti qu'elle aurait å prendre. Le ministre me nomma
d'abord rAutriche, la Prusse et la Saxe et les autres puissances

du continent de méme que celles en guerre avec l'Angleterre

comme parfaitement d'accord sur les mesures å adopter pour

forcer l'Angleterre å faire la paix; mais quant aux conditions de

cette paix, Mr. de Talleyrand pensait, qu'il nous serait indiflFérent

de les savoir dans ce moment. J'ai reparti, que la connaissance

des conditions de la paix nous était absolument nécessaire, afin

de fixer notre opinion sur leur convenance pour nous avant de

nous decider, si nous jDOuvions adopter les mesures qu'on pour-

rait nous demander, et comme le ministre ne m'avait pas nommé
la Russie parmi les puissances conféderées, je l'ai interpellé å

différentes reprises de dire si la Russie était entrée dans ce méme
concert? J'ai ajouté, que la lecture du traité de Tilsit avec la

Russie me laissait sur ce point une opinion tout différente,

puis-qu'il ne met aucune réstriction ni gene å la liberté et sureté

des rapports de commerce entre la Russie et l'Angleterre. A
mes différentes questions å l'égard dela Russie, Mr. de Talleyrand

éluda de répondre; il me dit seulement, que le mois d'Octobre

fermant la navigation de la Baltique, tout rapport de commerce

entre la Russie et TAngleterre cesserait de soi-méme.
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J'ai répliqué, qu"il importait beaucoup å ma Cour de con-

naitre les dispositions et les engagemens pris par la Eussie avant

de pouvoir se decider sur un point, sur lequel le Danemarc avait

un interét commun avec. la Russie bien différent de celui qu'il a

avec d'autres puissances du continent pour (?) adojiter des mesures

qui provoquent le ressentiment de l'Augleterre et le danger å en

encourir. Mr. de Talleyrand prétendit que le danger pour le

Danemarc vis å vis de l'Angleterre n'était qu'idéal, pendant que

notre refus d'accéder aux mesures convenues entre les principales

du continent pourra nous en attirer de plus reels. Quoique le

ministre ne fit aucunement cette derniére réflexion comme un

ménace mais comme un raisonnement, j'ai cru cependant devoir

le prier instamment de vouloir bien consulter ses connaissances

sur notre position locale et sa propre con\dction du danger

auquel nous nous exposerions pour lors
;
que quelque disposée

que ma Cour fut d'ailleurs å captiver et å conserver la bien-

veillance de l'Empereur Napoleon, elle ne pouvait jamais mettre

en balance le danger å resulter, si elle accédait aux mesures con-

certées entre les puissances continentales contre les Anglais avec

celui dont l'existence du Danemarc comme puissance maritime et

commergante était ménacée, si nous nous déclarions hautement

contre la Grande Bretagne. J'y ai ajouté que quand méme des

mesures de violence et d'oppression de la part de la France et

des puissances continentales devaient remplacer les procédés

d'affection, de bienveillance et de confiance auxquels nous avions

de si justes titres de leur part, je devais lui donner comme mon
opinion et j'osais dire que ce serait aussi celle de ma cour, savoir

que le malheur et le danger auxquels le Danemarc resterait ex-

posé, si les puissances continentales voulussent le contraindre å

violer sa neutralité, ne sont nuUement comparables å ceux dont

l'Angleterre peut d'un jour å l'autre nous accabler, par conséquent

nous ne pouvons jamais hésiter sur l'alternative d'un danger pas-

sager å courir pour nos possessions sur le continent avec celui de

perdre notre existence comme puissance maritime, danger, sur

lequel le Danemarc et la Norvége étaient hors de toute atteinte

de la part des puissances conféderées. Ayant répeté cette ré-
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flexion et plusieurs autrcs de la méme nature dans unc discussion

((ui dura pres d'une demi-heure, et Mr. do Tallcyrand m'ayant

aussi repeté de son coté le désir de TEmpereur de savoir quelle

serait notre determination quant aux mesures convenues entre

les puissances continentales pour obliger l'Angleterre d'accepter

les conditions de paix qu'on lui oifrc, j'ai fini par déclarer au

ministre que je ferais un rapport tres exact å rna Cour de tout

ce qu'il m'avait dit de la part de S. M. Imperiale; que je pou-

vais prendre sur moi de lui assurer, que ma Cour était décide-

ment disposée" de concourir efficacement å la conclusion d'une

paix avec l'Angleterre par des représentations, des persuasions et

par tout autre bon office et moyen qui ne la compromettrait pas

vis å vis de cette puissance, mais qu'elle n'adopterait jamais a

son égard sans motif aucune mesure propre å provoquer son res-

sentiment et une rupture avec elle. Ainsi je ne pouvais nullement

promettre au ministre de vouloir donner å ma Cour sur l'objet

de notre conversation une opinion différente de celle que je venais

de lui exposer, sans croire trahir les plus chers interéts de mon
Roi et de ma patrie. Mr. de Talleyrand ne parut pas bien édifié

de cette ma déclaration aussi peu que des autres observations que

je lui avais faites durant notre discussion; il m'assura cependant

de vouloir en faire son rapport å l'Empereur, mais il ne me laissa

pas l'espoir que ce Souverain en serait content ni satisfait.

Toutesfois j'ose me flatter que S. A. R. Msgr. notre auguste Prince

Royal daignera trouver que je me suis expliqué dans cette occa-

sion avec toute la moderation et tout le ménagement necessaires,

et que je suis pleinemeut penetré de uos embarras, de nos dan-

gers et de leurs funestes conséquences, si nous pussions avoir

d'autres opinions ou nous decider différemment aux demandes

qu'on nous fait, que sauf Tapprobation et les volontés de S. A.

R. j'ai soutenues dans ma conversation ministerielle *) ; car j'ose

toujours croire qu"il est préférable de résister et s'il le faut,

succomber avec honneur que de ceder par faiblesse et de dévenir

victime de trop de complaisance.

^) Der maa her være noget galt i Dechifreringen.
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